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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

โดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร บุญใช
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2549
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)

คํานํา
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ไดดําเนินการเพื่อแสวงหารูปแบบและแนวทางพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาครุศาสตรที่เขาศึกษาตามหลักสูตรใหม ซึ่งนักศึกษาใชเวลา
ศึกษา 5 ป เพื่อเตรียมเขาสูวิชาชีพครู และเปนความมุงหวังที่จะใหกระบวนการผลิตครู
ใหไดครูดีมคี ณ
ุ ธรรม เพื่อไปทําภารกิจในการจัดการเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กลาวคือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามทีส่ ังคมไทยคาดหวัง สงผลถึงคนไทย
ที่มีคุณภาพตอไป
ขอขอบคุณผูม ีสวนชวยใหงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร บุญใช ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ กําจัดภัย และ
ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ชาวชายโขง ที่ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบของการวิจัย
การดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานทีไ่ ดให
ขอเสนอแนะตอการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และแบบประเมินผลพฤติกรรมจริยธรรม
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ครั้งนี้ และหวังวาองคความรูจากการวิจยั จะนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาครุศาสตรตอไป

ผูชวยศาตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบกิจกรรม พัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และ 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) โดยการนํา
รูปแบบ กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นไปใชกบั กลุมตัวอยางซึง่ เปนนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
นักศึกษากอนและหลังการเขารวมกิจกรรม และความอดทนของพฤติกรรมของนักศึกษาหลังรวม
กิจกรรม เปนเวลา 2 สัปดาห และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา กลุม
ควบคุมซึ่งเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ป) ประกอบดวย
1.1 ระยะเสนฐาน เปนการทําความรูจักกับนักศึกษาและประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
กอนการใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนา
1.2 ระยะการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม จําแนกเปน 2 ระยะคือ การอบรมแบบเขม
ใชเวลา 3 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และกิจกรรมตอเนื่องรายสัปดาห 4 สัปดาหๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 2
ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง
1.3 ระยะติดตามผล เปนระยะเวลาประเมินความคงทนหลังเขารวมกิจกรรม 2
สัปดาห
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สรุปไดดังนี้
2.1 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี
พฤติกรรมจริยธรรมหลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ในภาพรวม และ 2 ดาน
ยอย คือดานความเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบ สวนดานความมีระเบียบวินัย คะแนน
พฤติกรรมไมแตกตางกัน

2.2 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
2.3 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวาคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรม
โดยรวม และ 2 ดานยอย คือดานความเมตตากรุณาและดานความรับผิดชอบ สวนดานความมี
ระเบียบวินัยไมแตกตางกัน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม ในขณะที่ประเทศมุงพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ แมความเจริญทางดานวัตถุจะปรากฎอยางชัดเจน แตกอ ใหเกิดปญหาที่วิกฤตในสังคม
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไดแก ปญหาการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ความไมปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสินอาชญากรรมปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุข แหลงเริงรมย ลวนเปนปญหาทีเ่ ปน
ผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอยางขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจทั้งสิ้น สะทอนให
เห็นถึงความเสื่อมโทรมของสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 2) ซึ่งตองการการแกไขอยาง
เรงดวน
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทาน แกที่
ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 36 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2532 ความวา
ความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่นาวิตกก็คือ ทุกวันนี้ความคิดอาน และ
ความประพฤติหลาย ๆ อยาง ซึ่งแตกอนถือวาเปนความชั่ว ความผิด
ไดกลายเปนสิง่ ที่คนในสังคมยอมรับแลวพากันปฏิบัตโิ ดยไมรูสึกสะดุง
สะเทือน จนทําใหเกิดปญหาและทําใหวิถีชวี ิตของแตละคนมืดมนลงไป
ขาพเจาเห็นวาเปนหนาที่ของชาวพุทธจะตองรวมกันแกไขปญหานี้อยาง
จริงจัง แตละทาน แตละฝายตองยึดหลักการใหมั่นคงที่จะไมทําสิ่งใด ๆ
ที่ชั่ว ที่เสื่อม ตองกลา และบากบั่นที่จะทําแตสิ่งที่เปนความประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับ (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 3)
แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของทุกสวนของสังคมที่ตองรวมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
จริยธรรมของคนไทยอยางจริงจัง

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2546 เปนหลักสูตรใหมเพื่อการผลิต
ครูในมิติที่เนนผลลัพธการเรียนรู ใหบัณฑิตครุศาสตรมีคุณภาพ กําหนดใหเรียนโดยการผสมผสาน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เรียนรูจากสถานการณจริง ใชเวลาศึกษา 5 ป โดยกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ เปนคนดี เปนคนเกง เปนครูดี และเปนครูเกง มีเปาหมายการ
ผลิตใหไดครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถดําเนินชีวิตดวยปญญา สามารถบูรณาการความรู ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญามี
ความสามารถ และอยูรวมกับคนอืน่ ไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ
ปญหาหรือ สถานการณที่วกิ ฤตไดดวยสติปญญาซึ่งจะสามารถทําหนาที่ “ครู” ที่ใหความรูและพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนไทยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนคนดีตามที่สงั คมตองการ
จากสภาพปญหาของสังคมในปจจุบนั และความคาดหวังในการแกปญ
 หาดังกลาว
ขางตน ไดมีนกั การศึกษาและนักวิจัยหลายทานไดศึกษาหลักการและรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชน และนักศึกษา ดังเชน ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2542) ไดทาํ การวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการสรางเสริมวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี และ วัลลภา จันทรเพ็ญ
(2544) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา สวน ทิศนา แขมมณี (2546) ได
ศึกษาและนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและคานิยม และการประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชใน
การเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนนับวาเปนแนวทางในการแสวงหารูปแบบที่
กอใหเกิดการพัฒนา จริยธรรมของคนไทย
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมี
สวนรวมรับผิดชอบการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ตระหนักใน
ความสําคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดรปู แบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาครูเพื่อเปน
แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมของความเปนครู และ
เตรียมเปนครูที่ดีในอนาคต และเพื่อเผยแพรแกสถาบันผลิตครูอื่น ๆ ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป)
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
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ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของคุณธรรมของครูเปนฐานการคิด (ธีรศักดิ์
อัครบวร, 2544 ; ผกา สัตยธรรม, 2544) และดานรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
พัฒนาจากหลักพุทธวิธี คือการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน, 2530 ; พระ
ธรรมปฎก, 2547) และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา (Cognitive Behavior
Modification) (Mahoney, 1974 ; Bandura, 1977 ; Meichenbaum,
1977 ; วัลลภา จันทรเพ็ญ, 2544) จึงตั้งสมมุติฐาน การวิจัยไวดังนี้
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
3. พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น มีความคงทน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ไดนําแนวคิดคุณธรรมของครูเปนฐานการคิด (ธีรศักดิ์ อัครบวร,
2544 ; ผกา สัตยธรรม, 2544) และหลักพุทธวิธีคือการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (สุมน
อมรวิวัฒน, 2530 ; พระธรรมปฎก, 2547) และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา
(Cognitive Behavior Modification) (Mahoney, 1974 ; Bandura,
1977 ; Meichenbaum, 1977 ; วัลลภา จันทรเพ็ญ, 2544) แสดงความสัมพันธได
ดังนี้
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รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
คุณธรรมของครู
ระยะเสนฐาน
(1 สัปดาห)

หลักพุทธวิธี

แนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทาง
ปญญา

1. กิจกรรมแรกพบ
2. สํารวจพฤติกรรม
ที่ตองการพัฒนา
3. ประเมินพฤติ
กรรมจริยธรรม
ทั้ง 3 ดาน

ระยะทดลอง
(6 สัปดาห)

ระยะติดตามผล
(2 สัปดาห)

1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติแบบเขม
3 วัน
2. เขารวมกิจกรรม
พัฒนาจริยธรรม
รายสัปดาห รวม
4 สัปดาหๆ ละ
2
ครั้ง ๆ ละ 2
ชั่วโมง สัปดาหที่
6 ทําแบบ
ประเมิน
จริยธรรม
3. ประเมินพฤติ
กรรมจริยธรรม

1. ทําแบบประเมิน
พฤติกรรม
จริยธรรม
2. สรุปและประเมิน
ผลกิจกรรม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร
- ความเมตตากรุณา
- ความมีระเบียบวินัย
- ความรับผิดชอบ
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นิยามศัพท
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัยมี ดังนี้
1. จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลซึ่งสะทอนถึงคุณธรรมภายใน เปน
ผลจากการคิดดี คิดถูก และเปนไปตามมาตรฐานของความประพฤติทถี่ ูกตอง ดีงาม และในการวิจัย
ครั้งนี้จริยธรรมครอบคลุมถึงพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ป) 3 ดาน คือ ความเมตตา กรุณา ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง
2. พฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม
ตามมาตรฐานของสังคม พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
มีความหมายรวมถึงพฤติกรรมจริยธรรมดานความเมตตา กรุณา พฤติกรรมจริยธรรม ดานความ
รับผิดชอบและพฤติกรรมจริยธรรมดานความมีวินัยในตนเอง ประเมินโดยใชแบบวัดพฤติกรรม
จริยธรรม
3. รูปแบบกิจกรรม หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางการจัดประสบการณหรือ
สถานการณใหกับนักศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่พึงประสงค
4. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม หมายถึง แบบแผนของกิจกรรม และ
ประสบการณ หรือสถานการณที่จัดใหนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ไดเขารวม ทั้งใน
ลักษณะการฝกอบรมปฎิบัตกิ ารตอเนื่อง 3 วัน และกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมรายสัปดาห 4 สัปดาห
ๆ ละ 4 ชั่วโมง โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมตามแนวพุทธวิธี คือการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา เพื่อใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงาม ถูกตอง
โดยมีรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม 3 ดาน คือ ดานความเมตตา กรุณา ดานความรับผิดชอบ
และดานความมีวินัยในตนเอง
5. ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรม หมายถึง การนํารูปแบบกิจกรรม
พัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นไปใชกบั กลุมเปาหมาย แลวเกิดผล ดังนี้
5.1 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนา
ขึ้น มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม
5.2 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนา
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ขึ้น มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
5.3 พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมตาม
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น มีความคงทน
6. ความคงทนของพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา หมายถึง พฤติกรรม
จริยธรรมที่คงอยูของนักศึกษาซึ่งเปนขั้นตอนตอเนื่องจากการไดเขารวมกิจกรรม ตามรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนา จริยธรรมที่พัฒนาขึ้น ความคงทนของพฤติกรรมจริยธรรม ประเมินหลังสิ้นสุดการ
เขารวมกิจกรรมผานไปเปนเวลา 2 สัปดาห โดยใชแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมชุดเดิม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
และนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
1.1 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม
1.2 องคประกอบของจริยธรรม
1.3 ปญหาจริยธรรม
1.4 การสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรม
2. ทฤษฎี แนวคิด และหลักการพัฒนาจริยธรรม
2.1 การพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา
2.2 การพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธวิธี การสรางศรัทธาและโยนิโส
มนสิการ
3. จริยธรรมนักศึกษาสาขาครุศาสตร
4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาจริยธรรม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม
1. ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรมเปนเรื่องที่นักการศึกษาและนักวิชาการใหความสนใจทําการศึกษา
และแสวงหาแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนไทย และหาทางแกปญหาจริยธรรมใน
สังคมไทย และไดใหความหมายของจริยธรรมดังตอไปนี้
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สาโรช บัวศรี (2522) ใหความหมายของจริยธรรมวาจริยธรรม คือ
แนวทางในการประพฤติเพื่ออยูดวยกันไดอยางรมเย็นในสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2522 : 21) สรุปความหมาย
ของจริยธรรมจากการสัมมนา “จริยธรรมในสังคมไทยปจจุบัน” ไววา “เสนบรรทัดและเครื่อง
กลอมเกลาใหมนุษยเคลื่อนไหว ประพฤติปฏิบตั ิทางกาย วาจา ใจ อยางมีกติกา”
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 8) นําเสนอขอสรุป
ความหมายของจริยธรรมวา “จริยธรรมคือการกระทําทั้งกาย วาจา และใจ ที่ดีงาม เปน
ประโยชนตอตนเอง ตอผูอนื่ และตอสังคม ซึ่งจริยธรรมนี้มีสวนที่เปนพฤติกรรมที่แสดงออก
และสภาวะของจิตใจ”
พนัส หันนาคินทร (2523 : 48) กลาววา “จริยธรรม หมายถึง ความ
ประพฤติอันพึงปฏิบัตติ อตนเอง ตอผูอื่นและตอสังคม เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองเกษมสุข
ขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม”
หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (2525) ใหความหมายของ
จริยธรรม ไววา จริยธรรม คือ ความประพฤติปฏิบตั ิในสิ่งที่ดีงาม ที่สังคมยอมรับเพื่อใหบรรลุ
ถึงสภาพชีวิตที่มีคุณคาอันพึงประสงคของตนและสังคม
พระราชวรมุนี (2529 : 590 – 591) กลาวถึงจริยธรรมวา
“จริยธรรมแปลวา ธรรม คือ จริยะ หรือหลักแหงจริยะ ไดแกขอที่ควรประพฤติปฏิบัตติ าม ซึ่ง
อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเทศะ จริยธรรมของชนกลุมหนึ่งอาจไมเหมือนกันกับจริยธรรม
ของชน อีกกลุมหนึ่ง จริยธรรมนี้สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคมของ
มนุษยเพื่อใหสังคมของมนุษยเปนสังคมที่ดีเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกมนุษย
นั่นเอง”
เสฐียรพงษ วรรณปก (2530) อธิบายจริยธรรมในลักษณะกวางวา
จริยธรรม คือหลักสําหรับใหคนเรายึดถือในการปฏิบัตติ น จริยธรรมตัดสินใหเราเปนคนดีมีความ
ประพฤติดี ละเวนชั่ว ในบางกรณีเราบอกไดทนั ทีวาความประพฤติใดที่เรียกวาดี ความประพฤติ
ใดที่เรียกวาชัว่ แตในบางกรณีเราจะตองพิจารณากอนที่จะบอกไดวาอะไรดี อะไรชั่ว ความเห็น
ของคนเราเกี่ยวกับเรื่องดีหรือชั่วไมเหมือนกัน เพราะตางฝายตางก็มีมาตรฐานสําหรับการวัดหรือ
ตัดสิน ไมเหมือนกัน มาตรฐานตัดสินความดี ความชั่ว อาจมองได 4 ดานคือ ดานสังคม
เศรษฐกิจ ปรัชญา และศาสนา
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พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546 : 291)
ไดใหความหมายของจริยธรรมไววาหมายถึง “ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม”
พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตโต (2543) ใหความหมายของจริยธรรมวา
หมายถึง การดําเนินชีวิตทั้งระบบ จริยธรรมในทางพุทธศาสนาจึงเปนการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ
ซึ่งประกอบดวยมรรค ที่มีศีล สมาธิ และปญญา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบการทํา
ความดี ละเวนความชั่ว ซึง่ เปนระบบทีค่ รอบคลุมทั้งสาเหตุที่บคุ คลจะกระทําหรือไมกระทํา และ
ผลของการกระทําหรือไมกระทํา ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทิศนา แขมมณี (2546 : 4) ใหความหมายของจริยธรรมไววา
“จริยธรรมเปนการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปน
รูปธรรม”
Good (1973) ใหความหมายของจริยธรรมวา จริยธรรม หมายถึง การ
ปรับพฤติกรรมใหเขากับเกณฑหรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกตองหรือดีงาม
Kohlberg (1976) กลาววา จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมซึ่ง
เปนการกระจายสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน
โดยมีกฎเกณฑที่เปนสากลซึ่งคนสวนใหญ
ยอมรับไดในเงื่อนไขที่ไมมีความขัดแยงกัน มีความเปนอุดมคติ และพันธะทางจริยธรรมจึงเปน
การเคารพตอสิทธิของบุคคลอยางเสมอภาคกัน
Brown (1978 : 412) ใหความหมายของจริยธรรมวา “จริยธรรม
หมายถึง ระบบกฎเกณฑสําหรับวิเคราะหการกระทําผิดหรือถูกของบุคคล ซึ่งเปลี่ยนแปลงและมี
วิวัฒนาการจากประสบการณของบุคคล”
ดังนั้น จึงสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึงการแสดงออกของบุคคลหรือการดําเนิน
ชีวิตที่ดีงาม ซึ่งสะทอนถึงคุณธรรมภายใน เปนผลจากการคิดดี คิดถูก เปนไปตามมาตรฐานที่
สังคมยอมรับวาถูกตอง ดีงาม กอใหเกิดประโยชนสุขตอตนเองและสวนรวม
2. องคประกอบของจริยธรรม
นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายทานไดจาํ แนกองคประกอบของจริยธรรมไดดังนี้
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กรมวิชาการ (2523 : 3) และธีระพร อุวรรณโณ (2530 : 54) ได
สรุปองคประกอบที่สําคัญของจริยธรรมของบุคคล ดังนี้
1. องคประกอบดานความรู ไดแก ความเขาใจในเหตุผลของความ
ถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกผิดไดดวยความคิด
2. องคประกอบดานอารมณและความรูส ึก ไดแก ความพึงพอใจ ศรัทธา
เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวปฏิบตั ิ
3. องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่บุคคล
ตัดสินใจที่กระทําถูกหรือในสถานการณแวดลอมตาง ๆ กัน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) แบงจริยธรรมออกเปน 4 ดานคือ
1. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การบอกไดวาการกระทําใดดีควรทํา
และการกระทําใดเลวควรงดเวน
ความรูเชิงจริยธรรมของคนเราจะมีมากนอยขึ้นอยูกับอายุ
ระดับการศึกษา และสติปญ
 ญา
2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม วาชอบหรือไมชอบลักษณะนัน้ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลอาจ
เปลี่ยนแปลงไป
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การยกเหตุผลมาอางถึงการตัดสินใจที่
จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
สังคมนิยมชมชอบหรืองดเวนไมแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนคานิยมหรือกฎเกณฑในสังคมนั้น ๆ
สิวลี ศิริไล (2539 ; อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544) ได
จําแนกองคประกอบของจริยธรรม 3 ดาน ดังนี้
1. สวนประกอบดานความรู (Moral Reasoning) คือความเขาใจ
ในเหตุผลของความถูกตองดีงาม
สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองได
ดวยความคิด
2. สวนประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Moral Attitude and
Belief) คือ ความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับและนําจริยธรรมเปน
แนวทางประพฤติปฏิบตั ิ
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3. สวนประกอบทางดานพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct)
คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ ซึ่ง
อิทธิพลสวนหนึ่งของการกระทําขึ้นอยูกับความรู อารมณ และความรูสึก
วัลลภา จันทรเพ็ญ (2544: 35) สรุปองคประกอบของจริยธรรมวา
“จริยธรรมแบงเปน 2 ประเภท คือ ทางดานความรูความคิด ซึ่งไดนาํ ความรู เจตคติและเหตุผล
เชิงจริยธรรม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่อยูในตัวของบุคคลไมสามารถมองเห็นตองใชเครื่องมือวัด สวน
อีกดานหนึ่งเปนพฤติกรรมซึ่งสามารถสังเกตเห็นการกระทําเหลานัน้ ไดโดยตรง
และลักษณะ
ตางๆ ของมนุษยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมนั้นมี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานปญญา
องคประกอบดานอารมณ ความรูสึกและองคประกอบทางดานพฤติกรรม และเมื่อพิจารณา
องคประกอบดานตาง ๆ ของจริยธรรม องคประกอบดานพฤติกรรมจัดวาเปนองคประกอบที่
จําเปนสําหรับการใชชีวิตรวมกันของคนในสังคม
โดยสังคมมุงหวังใหบุคคลมีพฤติกรรม
จริยธรรมที่ดี
Brown (1978 : 412) มีความเห็นวาจริยธรรมประกอบดวย 3
องคประกอบคือ ความรู (Knowledge) ความรูสึก (Feeling) และความประพฤติ
(Conduct) ซึ่งสอดคลองกระบวนการซึมซาบทางจริยธรรม (Moral
Internalization) มี 3 กระบวนการที่เปนอิสระจากกันคือความคิดทางจริยธรรม
(Moral Thought) ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมทาง
จริยธรรม (Moral Behavior)
จะเห็นไดวาองคประกอบของจริยธรรมครอบคลุมถึงองคประกอบดานความรู
ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตอง องคประกอบดานอารมณความรูสึก ซึ่งเปนความพึงพอใจ
ศรัทธา เลื่อมใสในการนําแนวคิดเชิงจริยธรรมไปสูการปฏิบัติ และองคประกอบดานพฤติกรรมมา
แสดงออกซึ่งเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคลตัดสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณตา งๆ
3. ปญหาจริยธรรม
ปญหาจริยธรรม คือ ปญหาที่เกี่ยวกับการกระทําผิดศีลธรรมและการกระทําที่ขัด
กับลักษณะการกระทําที่สังคมวาดีงาม เปนที่ยอมรับกันวาปจจุบันสังคมกําลังประสบปญหาดาน
จริยธรรมอยางมาก ปญหาจริยธรรมที่พบในสังคมตามที่ บรรเทา กิตติศักดิ์ (2533 : 37)
รวบรวมไวมีดงั นี้
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1. ปญหาอาชญากรรม ผูค นกระทําอาชญากรรมมากขึ้น ดังปรากฏเปนขาว
ทางสื่อมวลชนอยูเสมอ
2. ปญหาความเห็นแกตัวของบุคคล ผูคนเห็นแกตัวกันมากขึ้น มีการ
ประพฤติเอารัดเอาเปรียบกัน มีการอาฆาตจองเวร การโกหกตลบแตลง การชวงชิงผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน
3. ปญหาผูคนหันเหออกจากขนบธรรมเนียมเดิมมากขึ้น คนในสมัยปจจุบัน
ไมปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของสังคมไทย เชน มีการสัมพันธทางเพศเสรี
มากขึ้น เชื่อฟงผูใหญนอยลง เปนตน
สมพร เทพสิทธา (2536 : 33-41) กลาวถึงปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมไวดังนี้
1. ปญหาคานิยมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปจจุบันสังคมยกยองคนที่มีเงิน คนที่มี
ตําแหนงสูง มีอํานาจวาสนา และมีชื่อเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผดิ ศีลธรรมไดเงินมาโดย
ทุจริต
2. ปญหาการขาดระเบียบวินัย ซึ่งการขาดระเบียบวินัยทําใหคนไทยจํานวน
ไมนอยชอบฝาฝนกฎหมายและระเบียบขอบังคับ เชน ฝาฝนกฎจราจร ชอบทําอะไรตามใจตัวเพือ่
ความสะดวกสบาย เปนคนเห็นแกตัวเห็นแกไดโดยไมคาํ นึงถึงผลเสียหายตอผูอนื่ และสังคม
3. ปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งการฉอราษฎรบังหลวงเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ สาเหตุสําคัญที่สดุ คือความบกพรองและความเลือ่ มโทรมทางศีลธรรมและ
จริยธรรม เชน เกิดจากความโลภ และความไมรูจักพอ
4. ปญหาการลุมหลงในอบายมุข อบายมุขเปนเหตุใหคนไทยจํานวนมากมาย
ไมสนใจในการทํางานและหันไปประกอบอาชีพที่ไมสุจริต กอการทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม
ทําใหสังคมเดือดรอนไมสงบสุข
5. ปญหาการรับวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมจากตางประเทศ ทําใหประชาชนและ
เยาวชนจํานวนไมนอยไดรบั เอาวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมจากตางประเทศ กอใหเกิดผลเสียหายตอ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
6. ปญหาการบกพรองในคุณธรรมของจริยธรรม การพัฒนาประเทศที่ผานมา
เนนหนักในดานเศรษฐกิจ สวนการพัฒนาคนในดานจิตใจไดรบั การสนใจนอยมาก นโยบายการ
พัฒนาคนของประเทศไทยในระยะที่ผานมา มุงพัฒนาดานรางกาย และสติปญ
 ญา ความรู
ความสามารถอยางมาก แตยังขาดการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมทําใหเกิดปญหาสังคม
ตางๆ เชนที่ปรากฏในปจจุบัน
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ปญหาจริยธรรมเหลานี้เกิดจากสาเหตุหลายประการ สวนหนึ่งเปนผลจากการ
พัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญทางดานเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
ขาดความสมดุลกับการพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งเปนที่มาของ
ปญหาสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 1-2) และสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกิดจาก
บุคคล มิไดนาํ หลักจริยธรรมไปปฏิบตั ติ ามครรลองของชีวิตของเขา เขารูวาอะไรคือสิ่งที่ถูกตอง
และเหมาะสม แตความเห็นแกตัวและเห็นแกประโยชนสว นตนมาบดบังจริยธรรมเหลานั้น ทําให
ปฏิบัตใิ นทางเสื่อมได (สมพร เทพสิทธา, 2536 : 33-34)

4. การสงเสริมและปลูกฝงจริยธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526 : 63-67) กลาวถึง การสงเสริมพัฒนา
จริยธรรมวาสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. การใหความรูขั้นสูงขึ้น เปนวิธีการฝกฝนเด็กซึ่งใหหลักเหตุผลเชิง
จริยธรรมขั้นต่ําใหสามารถใชเหตุผลในขัน้ ที่สูงขึ้นไป
2. การอบรมทางศาสนา ประเพณีของผูนับถือศาสนาพุทธไดเปดโอกาสให
ชาวบานเขารวมฟงพระธรรมเทศนาและฝกปฏิบัติ
3. การใหแสดงบทบาทสมมติ โดยใหเด็กแสดงบทบาทเปนตัวสําคัญใน
เรื่องที่มีปญหาขัดแยงทางจริยธรรม จะเปนเครื่องชวยใหเด็กมีความผูกพันใกลชดิ กับปญหาของ
ตัวเอกในเรื่องเหมือนกับเปนปญหาของตนเอง
4. การใชกลุม ใหเกิดการคลอยตาม การแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อเปน
การยกระดับจิตใจของเด็กนัน้
อาจทําไดโดยการใชอทิ ธิพลของกลุมเพื่อน ซึ่งแสดงออกทาง
จริยธรรมในระดับเดียวกัน เด็กวัยรุนจะยึดเพื่อนเปนแบบอยางและคลอยตามลักษณะของเพื่อน
ไปไดงาย
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5. การใหเลียนแบบจากตัวแบบ การใชตัวแบบแสดงพฤติกรรมตางๆ
ใหผูถูกทดลองเห็น เปนวิธหี นึ่งที่จะทําใหผูถูกทดลองทําพฤติกรรมนัน้ ๆ ตามตัวแบบได
โกเศศ ดวงอินทร (2528 : 49) กลาววา วิธีการปลูกฝงจริยธรรมที่
โรงเรียนปฏิบัติกันเปนสวนมากคือ
1. การบอกแนะนํา อบรมและสั่งสอน
2. การชี้แนะเสนอแนวทางใหตดั สินใจ
3. การยกยองชมเชยและการลงโทษ
4. การใหดตู วั แบบที่ดี
5. การใหแสดงทัศนะ อภิปรายใหเห็นผล
กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักเรียน
นักศึกษา สามารถกระทําไดหลายวิธีการ ไดแก
1. การเรียนการสอนในหองเรียน โดยการจัดสอนตามเนื้อหาวิชา
เหมือนกับการสอนในรายวิชาอื่นๆ โดยการสอดแทรกการปลูกฝงจริยธรรมในการสอนรายวิชา
อื่นๆ
ทุกรายวิชาที่สอน
รูปแบบวิธีการสอนจริยธรรมในหองเรียนนัน้ กรมการศาสนา (2521 :
13 – 17) ไดเสนอแนะวิธสี อนไว 7 วิธี คือ การบรรยายหรือปาฐกถา การอภิปราย การ
แกปญหา การแบงกลุมทํากิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ การสืบสวนสอบสวน และการ
โตวาที นอกจากนี้ กรมวิชาการ ไดทดลองใชรูปแบบการสอนจริยธรรม 2 รูปแบบคือ การปรับ
พฤติกรรมและ
การสอนแบบเสริมสรางเจตคติ รูปแบบการปรับพฤติกรรมเปนวิธีการสอน
โดยการประยุกต หลักพฤติกรรมไปใชสอนเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดจริยธรรมที่ตองการ
สวนรูปแบบการสอนเสริมสรางเจตคติเปนวิธีสอนที่เนนตัวนักเรียนทั้งจิตใจและการกระทํา ผล
การทดลองพบวา รูปแบบการสอนโดยการปรับพฤติกรรมใหผลดีกวารูปแบบการสอนโดย
การสรางเจตคติในระดับประถมศึกษาแตในระดับมัธยมศึกษารูปแบบการสอนทั้ง 2 รูปแบบ
ใหผลไมตางกัน
2. การอบรมนักเรียน/นักศึกษา เปนลักษณะการอบรมเพื่อปลูกฝง
จริยธรรมตัวอยางของการจัดการอบรมเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ไดแก การอบรมนักเรียน
ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ดวยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ การอบรมหนาเสาธงตอนเชา
การพบอาจารยที่ปรึกษา การอบรมตามโครงการขาวสาร 5 นาที และ กิจกรรมมองตนวันละ
5 นาที
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3. การจัดกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา การจัดกิจกรรมในสถานศึกษามี 2
ลักษณะ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน เพื่อเปน
การสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร สนองความสนใจ พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
อุปนิสัยอันดีงามของนักเรียน นักศึกษา ไดแก การสวดมนตไหวพระในวันพระ การปฏิบัตธิ รรม
แบบเขม การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
4. การจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญที่อยูรอบตัวนักเรียน นักศึกษา ตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลตอการโนมนาว
จิตใจของนักเรียน นักศึกษาใหมีพฤติกรรมและปฏิบัตใิ นแนวทางตางๆ ไดมาก หากสถานศึกษา
จัดสิ่งแวดลอมใหสดชื่น รมเย็น นาอยู นาอาศัย มีสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นเปนสิง่ ที่ดี มีขอคิด
ขอเตือนใจ เชน ปายคติธรรม ซึ่งเขียนขอควรปฏิบัติ คติเตือนใจใหทําดี ละเวนความชั่วหรือ
ขอความปลุกใจใหไดพบเห็นประจําวันแลว จะแทรกซึมเขาไปในจิตใจของนักเรียน นักศึกษา
วันละเล็กละนอยจนในที่สดุ จะกลายเปนสิง่ ปลูกฝงใหเขายึดถือและปฏิบัตติ อจนติดเปนนิสัยและ
กลายเปนลักษณะประจําตัวในที่สุด (ชําเลือง วุฒิจันทร, 2524 : 100-116)

ทฤษฎี แนวคิดและหลักการพัฒนาจริยธรรม
1. การพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา
1.1แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา
การปรับพฤติกรรมทางปญญาเนนที่การเปลี่ยนแปลงทางปญญา เพื่อที่จะให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ นาจะมาจาก 3 ปจจัย
ดังตอไปนี้ (Meyers & Craighed, 1984)
1. ปจจัยทางดานจิตวิทยาทางปญญา (Cognitive Psychology)
ซึ่งทางดานจิตวิทยาทางปญญาที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการปรับพฤติกรรม
มีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ
1.1 การเสนอตัวแบบ (Modeling)
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1.2 การฝกการสอนตนเอง (Self – Instruction Training)
1.3 เทคนิคการแกปญหา (Problem – Solving)
2. ปจจัยการควบคุมตนเอง (Self – Control) ความจริงแลวการ
ควบคุม ตนเองนั้นอยูในขอบเขตของการปรับพฤติกรรมมาแตตน Skinner (1953) ก็
ไดชี้ใหเห็นวา คนเราใชวิธีการควบคุมตนเองเชนเดียวกันกับวิธีการควบคุมผูอนื่ และเปน
กระบวนการภายใน ที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางดานการควบคุมตนเอง จากกระบวนการ
ภายนอกออกมาสูกระบวนการควบคุมความคิดภายในแทน
3. ปจจัยทางดานการบําบัดทางปญญา (Cognitive Therapy) ไดมี
นักจิตวิทยาและจิตแพทยหลายคนไดพฒ
ั นาเทคนิคทางการบําบัดทางปญญาขึ้นมาหลายเทคนิค
ดวยกัน ซึ่งมีขอสรุปเหมือนกันอยูประการหนึ่งคือวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการปรับ
กระบวนการทางปญญา
การปรับพฤติกรรมทางปญญานี้ Kazdin (1978) ไดใหความหมายไว
วา เปนกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกโดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งขอ
สันนิษฐาน หรือกลวิธีในการสนองตอบ จุดมุงหมายของการปรับพฤติกรรมทางปญญามุงที่
การเปลี่ยนแปลงทางปญญา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายนอก (Mahoney,
1974)
ความสัมพันธระหวางสิ่งเรา กระบวนการทางปญญา พฤติกรรมอารมณ และ
ผลกรรม ความสัมพันธดังกลาวแบงเปน 2 กลุม คือ
1. ความสัมพันธในลักษณะ Homogeneity ซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมภายใน
หรือกระบวนการทางปญญาและพฤติกรรมภายนอกมีลกั ษณะของการเกิด การคงอยู และการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน จึงทําใหพฤติกรรมภายในเปลี่ยนมาเปนพฤติกรรมภายนอกได
2. ความสัมพันธในลักษณะ Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางพฤติกรรมภายใน หรือกระบวนการทางปญญากับพฤติกรรมภายนอก คือบุคคลแสดง
พฤติกรรมภายนอกดวยการชี้แนะจากกระบวนการทางปญญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรม
ภายนอกก็มีอทิ ธิพลตอกระบวนการทางปญญาดวยโดยความเชื่อนี้รวมเอาภาวะทางจิตใจ
(Psychological Events) ไวกบั กระบวนการทางปญญาและรวมภาวะทางสรีระวิทยา
(Physiological) ไวกบั พฤติกรรมภายนอก จากแนวคิดนี้ถาตองการจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกหรือกระบวนการทางปญญา ก็สามารถจะใชวิธีการใดๆ ก็ได เชนการระบุ
สาเหตุ (Attribution) การพูดสอนตนเอง (Self – Instruction) เปนตน ดังนัน้
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การปรับพฤติกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมปญญานิยมมีลักษณะเดนดังที่
Kirk (1990: 14) ไดเสนอไว 4 ประการ คือ
1. เปนวิธีการชวยปรับพฤติกรรมที่ผูมีปญหาจะตองชวยตนเอง (Self
Help Technique) และการประเมินตนเอง
2. เปนการแกปญหาที่เผชิญในปจจุบนั และปญหาในอนาคตที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันได
3. ใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอก
4. เปนวิธีทตี่ องมีการอภิปรายและวิเคราะหรวมกันระหวางผูใหการชวยเหลือ
และผูมีปญหาเปนระยะ ๆ
จากลักษณะเดนทั้ง 4 ประการของการปรับพฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรม
ปญญานิยมนี้ จึงมีองคประกอบในการใหการชวยเหลือ 3 องคประกอบ คือ (Dryden
and Golden, 1987: 368 – 373)

1. ผูใหการชวยเหลือ
บทบาทของผูใหการชวยเหลือเอื้อใหผูมปี ญหาเขาใจปญหาของตนเองและ
ใหการชวยเหลือดําเนินไปตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 บทบาททั่วๆไป ผูใหการชวยเหลือตองสรางสัมพันธภาพกับผูมี
ปญหา ซึ่งก็ตองปรับใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากนั้นก็ตองใหความรู
โดยทั่วไปเกี่ยวกับ แนวคิดพฤติกรรมปญญานิยม เพื่อชวยใหผูมีปญหานําไปวิเคราะหการเกิด
ปญหาของตนเองไดและจะตองทําหนาที่เปนผูใหการเสริมแรง และสรางแรงจูงใจใหกับผูมีปญหา
1.2 บทบาทในการประเมินเปนบทบาทที่สําคัญมากบทบาทหนึ่ง
เพราะการประเมินเปนกระบวนการสําคัญในการใหการชวยเหลือทุกๆ ขั้น โดยในขั้นเริ่มตน
ประเมินเพื่อใหเขาใจถึงปญหา ขั้นตอมาประเมินเพื่อใหขอมูลปอนกลับเพื่อดําเนินการตอไป โดย
การประเมินจะเปนการประเมินเปรียบเทียบที่ครอบคลุมทั้งสถานการณกอนเกิดปญหา
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1.3 บทบาทในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา ในบทบาทนี้
Dryden และ Golden (1978: 359 – 365) เสนอไวหลายแบบ ตามการพิจารณา
กระบวนการทางปญญาของนักพฤติกรรมปญญานิยมแตละบุคคล เชน ใหผูที่มีปญ
 หาประเมิน
ความคิด และการรับรูของตนใหม โดยใชกระบวนการวิเคราะหตนเอง ปรับคําพูดของตนเอง
ใหม เพื่อแทนคําพูดเกาที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและอารมณที่เปนปญหา ฝกซอมหลายๆ ครั้งใน
การคิดแบบใหม จัดกรอบความคิดใหมใหเหมาะสมโตแยงกันในลักษณะของความคิด เพื่อ
สงผลตอพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือสอนทักษะในการแกปญหาใหนาํ ไปใชในอนาคตที่จะตอง
เผชิญกับปญหาที่คลายคลึงกับปญหาเดิมหรือปญหาใหม เปนตน
2. การตั้งเปาหมาย
ผูชวยเหลือและผูมีปญหาจะตองตั้งเปาหมายสําหรับแตละปญหารวมกัน
ซึ่งจะเปนตัวกําหนดถึงวิธีการปฏิบัตติ อไป ในบางกรณีอาจตั้งเปาหมายยอย ๆ ไวดวย เพื่อให
เห็นทางปฏิบตั ิชัดเจนขึ้น การตั้งเปาหมายขึ้นโดยการพิจารณาจากแนวคิดพฤติกรรมปญญานิยม
แลวมาวิเคราะหรวมกับปญหาที่ตองการจะแกไข
การตั้งเปาหมายเปนองคประกอบสําคัญในการใหการชวยเหลือ เพราะจะ
ชวยใหผูมีปญหามองเห็นวาจะตองทําอะไรรวมกับผูชวยจึงจะไดผลและถาไมใหความรวมมือ
จะเปนผลอยางไร และเปนสิง่ ที่ชวยกําหนดระดับความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งจะทําใหคาดหวังไดวา ผลของการแกปญหาจะเปนอยางไร เพราะสามารถมองเห็นโครงสราง
ของวิธีการชวยเหลือใหผูมีปญหาสามารถเผชิญกับสภาพการณจริง หรือสถานการณที่มีปญหา
กอนการยุติการชวยเหลือ
3. งานที่จะตองทํา
องคประกอบดานงานที่จะตองทํานี้จะชวยใหผูมีปญหาเขาใจการเกิดปญหา
ของเขา และมีเปาหมายในการแกปญหารวมกัน งานหรือกิจกรรมที่สําคัญ คือ
3.1 การซักซอม (Rehearsal) เปนการซักซอมเพื่อใหเตรียมให
ผูมีปญหาเกิดทักษะในการเผชิญกับสถานการณปญหาโดยผานกระบวนการฝกหัด และฝกแสดง
พฤติกรรม เพื่อที่จะใหโอกาสผูมีปญหาไดลองเทคนิคตาง ๆ ในสถานการณทปี่ ลอดภัย เมื่อ
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3.2 แบบฝกหัด (Homework) ในทุก ๆ วิธขี องการชวยเหลือ
แบบพฤติกรรมปญญานิยมใหความสําคัญ และเนนการทําแบบฝกหัดที่บานวาเปนสวนหนึ่งของ
วิธี การปรับเปลี่ยนโดยลักษณะเนื้อหาทัว่ ๆไป จะชวยใหผูมีปญหาสังเกตความคิดที่มีผลตอ
พฤติกรรมและอารมณที่เปนปญหาของตนเอง เพื่อจะชวยพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง
และพัฒนาความคิดที่เหมาะสม แทนที่ความคิดเดิมที่เปนตนโซของพฤติกรรมปญหา เชน
ฝกความคิดวาตนเองมีศักยภาพแทนที่จะยอมแพตอตนเอง (Self-defeated)
นอกจากนั้น ยังชวยใหผูมีปญหาสังเกตพฤติกรรมตนเองที่แสดงเมื่ออยูในภาวะวิตกกังวล
กลัว ในภาวะที่ตองเผชิญกับสิ่งเราที่ตองการ หลีกหนี เขินอาย เปนตน
แบบฝกหัดอาจทําใหผูมปี ญหารูสึกตอตาน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็น
ปญหาบางอยางในสัมพันธภาพระหวางผูช วยเหลือและผูมีปญญา เชน การวิเคราะหปญหาผิดไป
หรือใชเทคนิคที่ไมเหมาะสมกับปญหา ดังนั้นหลังจากประเมินปญหาที่กอใหเกิดความยุงยาก
ระหวางผูชวยเหลือกับผูมีปญ
 หาแลว ควรย้ําความสําคัญของการบานอีกครั้งหนึ่ง หรือชี้ถึง
ประโยชนของแบบฝกหัดที่เคยทํามาแลวตอผลของการแกปญหา
3.3 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) การเตือนตนเอง
เปนวิธีที่ใชในการหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูมีปญหา โดยการใหสังเกตตนเอง และบันทึก
พฤติกรรม ความคิด อารมณ และเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใหบันทึกถึงความถี่และความรุนแรง
ของการเกิด ผลของการบันทึกจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาการชวยเหลือ และควรบอก
ใหผูมีปญหาเห็นความสําคัญเพื่อจะไดตระหนักถึงความถูกตองของขอมูลอยางเต็มที่ โดยในการ
เตือนตนเองนี้ เครื่องมือและลักษณะการวัดไมควรยุงยากเกินไป ผลของการเตือนตนเองเปนสิง่
สําคัญมาก Kirk (1990 : 47) กลาววา เปนหัวใจสําคัญที่สดุ ของการชวยเหลือตามแนวคิด
พฤติกรรมปญญานิยม
2.2 เทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปญญา

ออกไป

ในการปรับพฤติกรรมทางปญญานั้น ยอมมีวิธีการดําเนินการที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับแตละเทคนิค Mahoney & Arnkoff (1978 cited in
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1. กลุมที่เนนที่การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญา (Cognitive
Restructuring หรือ CR) เปนกลุมที่มีความเชื่อวา อารมณที่ผิดปกติเปนผลมาจาก
ความคิดที่ไมเหมาะสม วิธดี ําเนินการก็คอื ทําใหเกิดความคิดที่เหมาะสม
2. กลุมที่เนนทักษะในการเผชิญกับปญหา (Coping – Skill
Therapies หรือ CS) เปนกลุม ที่เนนการพัฒนาทักษะตาง ๆ ใหกับผูเขารับการบําบัด
เพื่อใหผูเขารับการบําบัดจะสามารถเผชิญกับสภาพที่เครียดหรือวิตกกังวลไดเปนอยางดี
3. กลุมที่เนนการบําบัดโดยการแกปญหา (Problem – Solving
Therapies หรือ PS) เปนกลุมที่รวมเอาแนวคิดของกลุม CR และกลุม CS เขามา
ดวยกัน โดยการพัฒนากลวิธีตาง ๆ ที่จะใชเพื่อจัดการกับปญหาตาง ๆ และรวมทั้งความเครียด
และความวิตกกังวล
ซึง่ กิจกรรมของ PS จะตองดําเนินการรวมมือกันระหวางผูเขารับการ
บําบัดกับผูบ ําบัดเปนอยางดี ในการวางแผนการทําการบําบัด
ตามแนวคิดพฤติกรรมปญญานิยม เห็นวาพฤติกรรมภายในของบุคคลมีผลตอ
การกระทําของบุคคล พฤติกรรมภายในเหลานี้มีบทบาท 3 อยางคือ (Thoresen and
Mahoney 1974: 112)
1. เปนเงื่อนไขนําตอพฤติกรรมภายนอก คือ เปนเงื่อนไขนําไปสูพ ฤติกรรม
ภายนอกบางอยาง นั่นคือ การคิดของบุคคลจะทําใหคนกระทําพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งอาจเปน
พฤติกรรมทางบวกหรือทางลบก็ได
2. เปนพฤติกรรมเปาหมาย คือ บุคคลจะใชกลวิธีควบคุมสิ่งเราภายใน
ดวยการกําหนดความคิดหรือจินตนาการไปใชในการแกปญหาเชิงพฤติกรรม ซึ่งจากการกําหนด
ความคิดหรือจินตนาการนีส้ ามารถลดการเกิดเงื่อนไขนําที่ไปสูพฤติกรรมที่เปนปญหา และเพิ่ม
การเกิดสิ่งเราทางปญญาที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสมได นั่นคือทําใหบคุ คลเกิดการควบคุม
ตนเอง
3. เปนผลกรรม พฤติกรรมภายในของบุคคลทัง้ ทางบวกและทางลบทํา
หนาที่ในการควบคุมพฤติกรรมภายนอก เชนเดียวกับตัวเสริมแรงและตัวลงโทษ นั่นคือ ถาบุคคล
กระทําพฤติกรรมแลวมีความสบายใจเขาก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นเพิม่ ขึ้น แตถาบุคคลกระทํา
พฤติกรรมแลวไมสบายใจเขาก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นลดลง
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2.3 การพัฒนาจริยธรรมโดยการใหสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาเชิงสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา ชื่อ Albert Bandura ซึ่งมองกระบวนการเรียนรูวา
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยเริ่มตนจากภายในโดยยังไมจําเปนตองมีการ
แสดงออก และทิศนา แขมมณี (2546: 19-20) อธิบายหลักการของ Bandura วา การ
เรียนรูของคนสวนใหญเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งสามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการ
แสดงออกไดพรอมๆ กัน และตัวแบบทําหนาที่ 3 ลักษณะดวยกันคือ อาจทําหนาที่สงเสริม หรือ
ยับยั้งการเกิดของพฤติกรรม หรือชวยใหพฤติกรรมนั้นคงอยู
โดยตัวแบบอาจเปนบุคคล
(Live Model) หรือตัวแบบที่เปนสัญญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก ตัวแบบ
ที่เสนอผานสือ่ ตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตนู หนังสือนวนิยาย เปนตน
การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบนั้น ทิศนา แขมมณี (2546:21) นําเสนอ
ขั้นตอนเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกระตุนใหผูเรียนเกิดความใสใจและตัง้ ใจสังเกตตัวแบบ
2. การเสนอตัวแบบตองมีความเดนชัด ไมสลับซับซอนจนเกินไป เปนตัวแบบ
ที่มีคุณคา มีประโยชน สามารถดึงดูดจิตใจและทําใหผูสังเกตพึงพอใจ
3. การชวยใหผูเรียนเก็บจําตัวแบบ โดยใชวธิ ีการตาง ๆ เชน การจัดทําเปน
รหัส หรือโครงสรางใหจํางาย การซักซอมลักษณะของตัวแบบในความคิด และการซักซอมดวย
การกระทํา
4. การจูงใจใหปฏิบัติโดยการชวยผูเรียนไดรบั รูเห็นคุณคา
เห็นผลที่นาพึง
พอใจของการปฏิบัติ การชวยใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตน และเรียนรูวิธีการกํากับ
ตนเอง
5. การลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยชวยใหผูเรียนไดลงมือทํา สังเกตการ
กระทําของตนเอง ใหผูเรียนไดขอมูลปอนกลับ และใหผูเรียนไดเทียบเคียงการกระทําของตนกับ
ภาพตัวแบบในความคิด
จะเห็นไดวาการพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญานั้น
เปนการเรียนรูที่จะปรับแนวความคิดที่เกิดจากภายใน และสงผลถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมซึ่ง
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2. การพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธวิธี การสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
2.1 การสรางศรัทธาตามแนวพุทธวิธี
การศึกษาระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีนั้น มีสาระและระบบการเรียน
การสอนที่นาสนใจอยูมากมาย หากจะนําเอาหลักการทฤษฎีและแนวความคิดทางการศึกษา
สมัยใหมเขามาพิจารณา ก็จะพบความสมบูรณ ความทันสมัย และลักษณะพิเศษของระบบการ
เรียนการสอนของพระพุทธเจาอยางนาอัศจรรยยิ่ง พระพุทธเจาทรงวางกระบวนการศึกษาสัจ
ธรรมไวใหพุทธศาสนิกชน โดยใหมีจดุ เริม่ ที่การสรางศรัทธา ซึ่งศรัทธาไมใชความเชื่องมงาย
แตศรัทธาตองประกอบดวยปญญาและความเขาใจในเหตุที่เปนพืน้ ฐานเสมอ เพราะการมีศรัทธา
อยางเดียวไมสามารถทําใหบุคคลเจริญปญญาถึงขีดสูงสุดได ศรัทธาจะตองกํากับดวยโยนิโส
มนสิการคือ
การคิดอยางแยบคายจึงจะทําใหบุคคลสามารถ “ศึกษา” ไดอยางแทจริง
(สุมน อมรวิวัฒน, 2530 : 63) การจัดการเรียนการสอนโดยการสรางศรัทธาตามแนวพุทธวิธี
ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของหลักศรัทธา
นักการศึกษาใหความหมายและความสําคัญของศรัทธาไวในลักษณะที่
แตกตางกันหลายทาน ดังนี้
พระราชวรมุนี (2529) ใหความหมายของศรัทธาวา หมายถึง ความ
เชื่อ ความมัน่ ใจ เพราะไดพิจารณาไตรตรอง มองเห็นเหตุผลดวยปญญา ประกอบดวย
1. ความเชื่อ ความมั่นใจในพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนบุคคล
ตนแบบซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษยวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึงความ
จริง และมีความดีสูงสุดไดดวยสติปญ
 ญา และความเพียรพยายามของมนุษยเอง
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2. มั่นใจในธรรม ทั้งความจริง ความดีงาม ธรรมเปนสภาวะดํารงอยู
หรือเปนไปตามธรรมดาของมันเอง เปนกฎเกณฑที่แนนอนคือนิยามแหงเหตุผลเปนกลางและ
เที่ยงธรรมตอทุกคน
3. ความเชื่อในสงฆ มนุษยสามารถบรรลุความจริง ความดีงาม
สูงสุดไดอยางบุคคลตนแบบ
สุมน อมรวิวัฒน (2530) ใหความหมายของศรัทธาวา หมายถึง
ความเชื่อและความรูสึกซาบซึ้งดวยมั่นใจในเหตุผลเทาทีต่ นมองเห็น เปนความมัน่ ใจใน 3
องคประกอบ คือมั่นใจวาเปนไปได มั่นใจวามีคุณคา และมั่นใจวาสามารถพิสูจนใหเห็นจริง
ศรัทธาที่แทจริงตามนัยทางพุทธศาสนาจึงไมใชศรัทธาที่ใชอารมณจนลืมเหตุผล แตศรัทธาตองมี
ปญญาเปนตัวควบคุม สงเสริมความคิด วิจัยวิจารณจนคนพบเหตุและผล ไดทดลองปฏิบัติเพื่อ
พิสูจนใหประจักษดวยความจริงจนหมดสงสัยจึงเกิดศรัทธา ศรัทธาเปนปจจัยแรกที่สุดหรือเปน
ขั้นตนของกระบวนการพัฒนาปญญา การสอนดวยการสรางศรัทธาโดยการทําความเขาใจใน
เหตุผลจนเปนความเห็นทีถ่ ูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) และพัฒนามาเปนความรูที่ประจักษแจง
(ญาณทัสสนะ) ในระดับศีลธรรมขั้นพื้นฐาน (โลกียะ) ศรัทธาเปนองคธรรมสําคัญซึ่งเกื้อกูลมาก
ประการแรกที่ทําใหคนมีหลักการ ศรัทธาเปนกําลังเหนี่ยวรั้งและตานปะทะไมใหยอมตามสิ่งชักจูง
ลอ เราเยายวนใหทําชั่ว ประการที่สอง ศรัทธาชวยนํารองกระแสความคิดใหถูกทํานองคลองธรรม
ดังนั้น สําหรับผูที่ยังไมหมดกิเลส ศีลจึงดํารงอยูไดดีดวยศรัทธา (ความเชื่อ) และโยนิโส
มนสิการ (การคิดโดยแยบคาย) จึงตองคูขนานกันไป
วรรณา สุติวิจิตร (2527 : 46) ใหความหมายของศรัทธาวา
หมายถึง มีความมั่นใจวาพระพุทธเจา รูจริง ดีจริง มีความเชื่อ ธรรมที่ตรัสเปนจริง ดีจริง
และมีความเชือ่ วาหมูชนที่ดอี ยูดวยธรรมมีไดจริง
จากความหมายของศรัทธาดังกลาวสรุปไดวา ศรัทธาหมายถึงความรูสึก
เชื่อมั่น ความรูสึกซาบซึ้งในสิ่งที่ตนมองเห็นวาเปนไปได มีคุณคาวาดีงามสูงสุด และประจักษ
แกตนเอง
สําหรับความสําคัญของหลักศรัทธา พระราชวรมุนี (2525 : 647650)
กลาวถึงความสําคัญของศรัทธาโดยสรุปไวดังนี้
1. ศรัทธา เปนขั้นหนึ่งในการพัฒนาปญญาและจัดไววา เปนขั้นตนทีส่ ุด
2. ศรัทธาทีป่ ระสงค ตองเปนความเชือ่ ซาบซึ้งและมีเหตุผล และมี
ปญญารองรับ เปนทางสืบตอแกปญญาได
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3. ศรัทธาที่เปนความรูสึกฝายอาเวค (Emotion) ที่สืบเนื่องอยูก ับ
ศรัทธาแบบที่ถูกตอง นํามาใชในกระบวนการปฏิบัตใิ หเปนประโยชนไดมากในระยะตนๆ และจะ
ถูกปญญาเขาแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด
4. ศรัทธาเปนความซาบซึ้งดวยมั่นใจในเหตุผลเทาทีต่ นมองเห็น คือ
มั่นใจในตนเอง โดยเหตุผลที่วาจุดหมายที่อยูเบื้องหนานัน้ เปนไปไดจริงและมีคา ควรแกการที่จะ
ดําเนินไปใหถงึ เปนศรัทธาที่เราใจใหอยากพิสจู นความจริงของเหตุผลที่มองเห็น นับเปนบันได
ขั้นตน สูความรู
5.
ธรรมหมวดใดถามีศรัทธาเปนสวนประกอบ
จะตองมีปญญา
ประกอบดวยเสมอไป แตในกรณีที่กลาวถึงปญญาไมจาํ เปนตองกลาวถึงศรัทธาไวดวย ปญญาจึง
สําคัญกวาศรัทธา ทั้งในฐานะเปนตัวคุมและในฐานะเปนองคประกอบที่จําเปน
6. ประโยชนของศรัทธามี 2 ลักษณะ คือเปนปจจัยที่เกิดปตซิ ึ่งทําให
เกิดความสงบเยือกเย็นนําไปสูสมาธิและปญญาในที่สุด และศรัทธาทําใหเกิดวิริยะคือความเพียร
พยายามที่จะปฏิบัติ ทดลองในสิ่งที่เชื่อดวยศรัทธานัน้ ใหเห็นผลประจักษจริงแกตน
7. ศรัทธาเปนไปเพื่อปญญา ศรัทธาสงเสริมความคิดวิจัยวิจารณ
สงเสริมการคนคิดหาเหตุผล
8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล เปนศรัทธาที่แรงดวยความรูสึกทาง
อาเวคจะเปนอุปสรรคตอความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณในขั้นสุดทาย
9. ศรัทธาไมถูกจัดเปนองคมรรค ศรัทธาตองมีปญญารองรับอยูดวย
แตการสรางปญญาไมจาํ เปนตองเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป
10. ศรัทธาที่ถูกตองตามความหมายแทจริง ตองดําเนินไปถึงขั้นทดลอง
ปฏิบัติ
11. การพัฒนาปญญาในขั้นสูงสุด ศรัทธาตองหมดไป
12. โดยสรุปความกาวหนาในมรรค ดําเนินมาโดยลําดับจากความเชื่อ
(ศรัทธา) เปนความเห็นหรือเขาใจโดยเหตุผล (ทิฐิ) จนเปนการรูก ารเห็น (ญาณทัสสนะ)
ในที่สุด ในขัน้ สุดทายเปนอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง
13. ศรัทธาเปนสิ่งที่ตองรูเขาใจตามความเปนจริงไมควรตีคาสูงเกินไป
และไมดูแคลนโดยเด็ดขาด
14. ในระดับศีล (ศีลธรรม) ศรัทธาเปนองคธรรมที่เกื้อกูลมาก ทําให
คนมีหลักตั้งตัวเปนกําลังเหนี่ยวรั้ง และตานปะทะไมใหยอมทําในสิ่งที่ชักจูงใหทําความชั่ว และ
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15. กระบวนการพัฒนาปญญา มีขั้นตอนทีจ่ ัดวาเปนระยะของศรัทธา
ดังนี้
15.1 สรางทัศนคติที่มีเหตุผล กลาวคือไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพียงเพราะฟงตาม ๆ กันมา
15.2 เปนผูคุมครองสัจจะ คือยินดีรบั ฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน
และ ความเห็นตาง ๆ ของทุกฝาย ทุกดาน ดวยใจเปนกลาง ไมดวนตัดสินใจในสิ่งที่ยังไมรูไม
เห็นวาเปนเท็จ ไมยืนกรานยึดแตสิ่งทีต่ นรูหรือคิดเห็นเทานั้นวาถูกตองเปนจริง
15.3 เมื่อรับฟงทฤษฎี คําสอน ความเห็นตาง ๆ ของผูอื่นแลว
นํามาพิจารณาดวยปญญาของตนวาเปนสิ่งมีเหตุผล และเห็นวาผูแสดงทฤษฎี คําสอน หรือ
ความเห็นนัน้ ๆ เปนผูมคี วามจริงใจ ไมลําเอียง มีปญญา จึงเลื่อมใสรับเอามาเพือ่ คิดหาเหตุผล
ทดสอบความจริงตอไป
15.4 นําสิ่งที่ใจรับมานั้น มาคิดพิจารณา ทดสอบดวยเหตุผลจน
แนใจวาเปนสิง่ ที่ถูกตองแทจริงอยางแนนอน จนซาบซึง้ ดวยความมัน่ ใจ ก็พรอมที่จะลงมือปฏิบัติ
พิสูจนทดลองใหรูเห็นความจริงประจักษตอ ไป
15.5 ถาสงสัยรีบสอบถามดวยใจบริสทุ ธิ์ มุงปญญา ไมใชดว ย
อหังการ พิสูจนเหตุผลใหชัดเจน เพื่อศรัทธานั้นมั่นคงเกิดประโยชนสมบูรณตามความหมาย
ของศรัทธา
จากความสําคัญของหลักศรัทธาขางตนที่กลาวมา
นับวาเปนความเชื่อ
และความรูสึกซาบซึ้งมัน่ ใจในเหตุผลทีต่ นเองเห็น มั่นใจวาเปนไปได มั่นใจวามีคณ
ุ คา และหาก
เกิดความสงสัยเราใหเกิดการพิสูจนความจริงแกตนจนหมดความสงสัยจึงเกิดความศรัทธา
สามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. การสรางทัศนคติที่มีเหตุผล โดยไมเชื่อ หรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึง่
เพียงเพราะฟงตาม ๆ กันมา
2. ควรเปนผูค ุมครองสัจจะ คือ ยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฎี คําสอน
หรือ ความเห็นของทุกฝาย ทุกดาน ดวยใจเปนกลาง
3. เมื่อรับฟงขอมูลจากทุกฝายแลว ตองพิจารณาดวยปญญาของ
ตนเองอยางมีเหตุผล
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4. ลงมือปฏิบัติเพื่อพิสูจนใหเห็นจริง
5. หากมีความสงสัยควรรีบสอบถามดวยใจบริสุทธิ์
2.1.2 กระบวนการสรางศรัทธาตามแนวพุทธวิธี
พนัส หันนาคินทร (2520 : 115) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
ศรัทธาในการสอนจริยธรรมและคานิยมไว 3 ขั้นตอน คือ
1. สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นตอจริยธรรม
2. ใหความรูเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรม วิธีการปฏิบัตติ น และ
ขอบเขตของการปฏิบัตใิ หเกิดศรัทธา
3. ยั่วยุใหนักเรียนปฏิบัตติ ามจริยธรรมนั้นๆ และมีการประเมินการ
ปฏิบัติของตนอยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกโรงเรียน
เสฐียรพงษ วรรณปก (2524 : 58-59) ไดกลาวถึงการสรางศรัทธาและ
การปลูกฝงคานิยมกระทําไว 2 แนวทาง คือ
1. การสรางสิ่งแวดลอมที่ดที ี่เอื้ออํานวยตอการปลูกฝงคานิยม เรียกวา
“ปรโตโฆสะ” เปนเครื่องจูงใจภายนอก หรือวิธีการแหงศรัทธา
2. สรางจิตสํานึกทีด่ ีแกผูเรียน ฝกใหคิดใหถูกวิธี สามารถใช
สติปญญาพิจารณาจนรูซึ้งถึงคุณคาดวยตนเอง วิธีการนี้เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” หรือ“วิธีการ
แหงปญญา”
สุมน อมรวิวัฒน (2530 : 69-70) ไดเสนอแผนภาพระบบการสอน
ตามแนวพุทธวิธี ดังภาพประกอบ
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ศรัทธา
ปจจัยภายนอก

โยนิโสมนสิการ

สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ
ความเขาใจ
ที่ถูกตอง

สัมมาญาณ
ความรูแจง
รูจริง

สัมมาวิมุตติ
อิสรภาพทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน

ปจจัยภายใน

อิสรภาพภายนอก
- เปนนายเหนือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปรับตัวไดตอความเจริญและการเปลี่ยนแปลง
- พนจากพันธนาการของระบบสังคมที่เบียดเบียน
- สามารถเสวยประโยชนจากความเจริญอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ

อิสรภาพภายใน
- เปนนายเหนือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปรับตัวไดตอความเจริญและการเปลี่ยนแปลง
- พนจากพันธนาการของระบบสังคมที่เบียดเบียน

ภาพประกอบ 2 ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี (สุมน อมรวิวัฒน, 2530 : 69)
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ปจจัยภายนอก

ศรัทธา
คําสั่งสอน
(ปรโตโฆสะ)
กัลยาณมิตร
- บุคลิกภาพ
- คุณธรรม
- ความรู
- วิธีการสั่งสอน

สิ่งแวดลอมภายนอก
- บรรยากาศ
- แรงจูงใจ

สัมมาทิฏฐิ

สัมมาญาณ

ความเห็นชอบ
ความเขาใจ
ที่ถูกตอง

ความรู
แจง
รูจริง

สัมมา
อิสรภาพ
ทั้ง
ภายนอก
และภายใน

ปจจัยภายใน
วิธีแหงปญญา
วิธีคิดแยบคาย
คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
คิดแบบแยกแยะ
คิดแบบสามัญลักษณ
คิดแบบอริยสัจ
คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
คิดแบบคุณโทษและทางออก
คิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
คิดแบบเปนอยูในปจจุบัน
คิดแบบวิภัชวาท

ภาพประกอบ 3 ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี (สุมน อมรวิวัฒน, 2530 : 70)
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ศรัทธาเปนปจจัยภายนอกทีม่ ีอิทธิพลตอการพัฒนาประสบการณทาง
การศึกษา ซึ่งสมัยพุทธกาลไดกลาววาเปน ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผูอื่นหรือคําสัง่ สอน
หมายถึง การเรียนรูจากครูและสิ่งแวดลอมที่นําไปสูการพัฒนาปญญาความรูใหเกิดขึน้ แกบคุ คล
ซึ่งตองเปนคําสอนที่ถูกตอง มีเหตุผลและเปนประโยชน คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาจึงเปน
ตัวอยางที่ดีของสาระความรูท ี่ถูกตอง มีเหตุผล พิสูจนไดและเกิดประโยชนแกผูฝกหัดอบรมตน
ดังนั้น กอนที่จะเริ่มกระบวนการสอน ทั้งครูและศิษยตองมีความเชือ่ มั่นในสาระความรูที่จะศึกษา
และมีความคิดเห็นวาสาระความรูนั้นจะชวยนําไปสูความเจริญ
2.1.3 การสอนโดยสรางศรัทธา
ศรัทธาในทางพุทธธรรม หมายถึงความเชื่อที่ตองมีเหตุผลเปนฐานรองรับ
และมีปญญาควบคุม จึงยากที่จะผิดพลาด แมจะเกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไขใหถูกตองได
เพราะคอยรับรูเหตุผลคนควาทดลองอยูตลอดเวลาจนมัน่ ใจหมดความสงสัย การขาดศรัทธาเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งทําใหความคิดชะงักงันไมกาวหนาไปในทิศทางทีต่ องการตามที่นักการศึกษา
อธิบาย
สุมน อมรวิวัฒน (2530 : 91) กลาววา การสอนโดยสรางศรัทธาเปน
วิธีการเรียนรู ที่มีลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรียนรู หลักการแนะแนว และหลักการ
สอน ที่ผสมผสานกลมกลืนกันสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนในปจจุบันได การ
เรียนการสอนที่เริ่มตนดวยการสรางศรัทธา คือการจัดสถานที่เรียนหรือหองเรียนตองคํานึงถึงการ
จัดปจจัยภายนอกที่สงเสริม จูงใจ ปลุกเราใหนักเรียนเกิดความเชื่อถือ และมีความเชื่อมั่นในตัว
ครูผูสอนเนื้อหาสาระที่เรียนและวิธีการ วาจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน การสราง
ศรัทธาจึงเปนการสรางเสริมใหนักเรียนมีฉนั ทะ ความพากเพียร ขยัน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สรุป
ไดวา การสรางศรัทธาเปนลักษณะของการจัดปจจัยภายนอกใหเหมาะสม สามารถแบงปจจัย
ภายนอกออกเปน 2 องคประกอบ คือ สิ่งแวดลอม และครูผูสอน ซึ่งมีความสัมพันธกันดัง
ภาพประกอบ
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ครูผูสอน
...........................
- คุณธรรม
- ความเปนกัลยาณมิตร
- ความรูดี
- วิธีสอนที่ดี
- บุคลิกภาพดี

ปจจัยภายนอก

สิ่งแวดลอม
...........................
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คําสั่งสอนที่ดี
- แรงจูงใจ

ภาพประกอบ 4 ลักษณะของการจัดปจจัยภายนอก (สุมน อมรวิวัฒน, 2530 :
91)
สิ่งแวดลอม มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. บรรยากาศในชัน้ เรียน สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการศึกษา
เลาเรียนที่ดีมลี ักษณะที่สําคัญ 4 ประการ
1.1 การสรางบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ แตไมใชการขมขู บังคับ หาม
นักเรียนพูด หรือหามนักเรียนลุกจากที่นงั่ แตเปนการฝกใหนักเรียนรูตัวอยูเสมอวา กําลังทําอะไร
พูดอะไร คิดอะไร สนทนาซักถาม ปรึกษาหารือกันอยางสํารวม ไมสงเสียงดังรบกวนเพื่อนคนอื่น
มากจนเกินไป
1.2 การจัดหองเรียนใหมีความใกลชิดธรรมชาติ เปนแนวคิดใน
การจัดชั้นเรียนที่ไมจาํ กัดอยูภายในหองสี่เหลี่ยม ที่ประกอบดวยโตะมานั่ง และกระดานดําเทานัน้
แตเปนการจัดบรรยากาศธรรมชาติมาสูหอ งเรียน นํานักเรียนออกไปสูสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
และเปนแหลงวิทยาการในชุมชน ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดสัมผัสไดเห็นและเขาใจ
ในสภาวะลักษณะ องคประกอบ และความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ นอกจากนี้ครูยังสามารถ
สอนใหนักเรียนมองเห็นความจําเปนของการสงวนรักษาธรรมชาติไว ทั้งในดานที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต การใชสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก และการใชทรัพยากรอยางประหยัด
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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1.3 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศแปลกใหมไม
จําเจ ในปจจุบันพบวาครูผสู อนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัตไิ ดดี เชนการจัดหองเรียนตาม
ลักษณะวิชาที่เรียน ไดแก หองจริยศึกษา หองวิทยาศาสตร หองศิลปศึกษา หองสังคมศึกษา
อาคารฝกพลศึกษา เปนตน บางครั้งไดมกี ารจัดตกแตงหองเรียนดวยปายนิเทศ บอรด
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวันสําคัญ หรือสาระของบทเรียน มีการเปลี่ยนแปลงกลุมนักเรียน
เปลี่ยนรูปแบบการจัดที่นั่งเรียน ชวยใหนักเรียนสนใจ ไมรูสึกจําเจเบือ่ หนาย การจัดหองเรียนให
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและเรียบงายนั้นจัดวามีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนการฝกลักษณะ
นิสัยและฝกอบรมการประพฤติปฏิบตั ิอยางแทจริงซึ่งตองกระทําอยางสม่ําเสมอ สภาพหองเรียน
และวัสดุอุปกรณที่ใช ไมจาํ เปนตองมีราคาแพง หรูหรา ตัวอาคารอาจเกาแก ครุภัณฑอาจมีราคา
ไมแพงหรือไมทันสมัย แตจะเปนหองเรียนที่ดี ถาผูบ ริหารและครู มีความเอาใจใสกวดขันใหมี
การทําความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
1.4 คําสั่งสอนที่ดีของครูจะสรางศรัทธาใหเกิด มีลักษณะ
หลากหลายและเหนี่ยวโนมใจผูฟง เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันตองมีการสอน
ดวยเทคนิควิธกี ารที่หลากหลาย มีการอธิบาย ซักถามแสดงผลและเหตุที่ชัดเจน มีการใชเพลง
ทํานองเสนาะ นิทาน คติพจน คําขวัญ ความเรียง บทรอยกรอง คําถาม-คําตอบ การ
เปรียบเทียบ ฯลฯ เพื่อใหคาํ สอนนัน้ นาสนใจและกอใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น
1.5 แรงจูงใจ การสรางแรงจูงใจใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
เกิดจากองคประกอบหลายอยาง นับแตการสรางบรรยากาศ การสรางและเราความสนใจ
ผลสัมฤทธิ์ที่สนองตอบโดยทันที การเสริมแรง วิธีการสอนที่ดีของครู เพื่อนรวมชั้น ตลอดจน
สื่อการเรียนการสอน
2. ครูผูสอน นับเปนปจจัยภายนอกที่มคี วามสําคัญยิ่ง เนื่องจากความ
เลื่อมใสศรัทธาของศิษยที่มตี อครูจะทําใหศิษยเกิดฉันทะและวิริยะในการฝกอบรมตน การที่ครูจะ
สรางศรัทธาไดตองเปนผูมคี ุณธรรมบําเพ็ญตนเปนกัลยาณมิตร มีความรูลึกซึ้งและมีวิธีสอนที่ดี
มีบุคลิกภาพทีน่ าเชื่อถือ หลักการสําคัญทีส่ ุดคือความสัมพันธระหวางครูกับศิษย การสราง
ความสัมพันธที่ดียอมทําใหมีจิตใจที่เอื้ออาทรตอกัน ศิษยยอมมีศรัทธาตอครูผูซึ่งเขาไดประจักษ
แลววามีเมตตา กรุณา เปนผูชี้แนะและชวยเหลือเขาไดทั้งในวิชาการและการดําเนินชีวิต เขามี
ความรูสึกสบายใจในการที่เขาจะเขาไปหา สนทนา ปรึกษาหารือ นั่นคือ ครูเปนที่พึ่งของศิษยได
อยางแทจริง เพราะครูสอนศิษยดวยความรักและความรู ศิษยยอมเกิดศรัทธาเมื่อตระหนักวาครู
เปนผูมีความสามารถและปฏิบัติในสิ่งที่ตนวารูจริง ครูจึงตองหมั่นแสวงหาความรูและฝกตนเอง
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ความเปนครูที่แทจริง หรือ “ครูคือกัลยาณมิตร” นั้น พระราชวรมุนี
(2525 : 623) ไดใหความหมายของกัลยาณมิตรวา หมายถึง บุคคลผูเพียบพรอมดวย
คุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดําเนิน
ไปในมรรคาแหงการฝกฝนอบรมอยางถูกตอง ในกระบวนการพัฒนาปญญา ความมี
กัลยาณมิตร จัดวาเปนระดับความเจริญปญญาในขั้นศรัทธา สวนในระบบการศึกษาอบรม
ความมีกัลยาณมิตรมี ความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมสั่งสอน เชน พอแม ครู
อาจารย เปนตน ทั้งคุณสมบัติของผูสอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ อุบายตางๆ ในการ
สอน และการจัดดําเนินการตางๆ พระราชวรมุนียังไดกลาวถึง กัลยาณมิตรธรรม 7 (องคคณ
ุ
ของกัลยาณมิตร ซึ่งเปนคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานทีค่ บหรือเขาหาแลวจะเปน
เหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ) ในหนังสือพุทธธรรม ประกอบดวย
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1. ปโย นารัก คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูส ึกสนิทสนมเปน
กันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม
2. ครุ นาเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิด
ความรูสึกอบอุนใจเปนที่พงึ่ ไดและปลอดภัย
3. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทางภูมิปญญาแทจริง
และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอเปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและ
รําลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมใิ จ
4. วัตตา รูจักพูดใหไดผล คือ พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวา
เมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร คอยแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาทีด่ ี
5. วจนักขโม ทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา
ซักถาม แมจุกจิกตลอดจนคําลวงเกิน และคําตักเตือนวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทน ฟงได
ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ
6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจง
เรื่อง ตาง ๆ ที่ลึกซึ้งซับซอนใหเขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร
สุวรรณ เพชรนิล (2524 : 152-153) ไดกลาวถึงคุณสมบัตขิ อง
ผูสอนที่ประมวลมาจากลักษณะที่จําเปนอยางยิ่งบางประการของพระพุทธเจาสรุปไดวา ผูสอน
ตองมีการเขาถึงความรู มีความเมตตากรุณา เปนตัวอยางของผูเรียนได เขาถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และรูจักสรางความพรอมและคอยความพรอมของผูเรียน
กลาวโดยสรุป การสรางศรัทธามีพื้นฐานองคประกอบของปจจัยภายนอก
2 ประการ คือ สิ่งแวดลอมที่มีบรรยากาศกอใหเกิดแรงจูงใจ เชน สถานที่เรียนเงียบสงบ
สะอาด รมเย็น ปราศจากสิ่งยั่วยุใหกระทําผิด ไมอยูทามกลางอบายมุขและคนพาล ทําใหมี
สมาธิในการศึกษา และ ครูที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร เนื่องจากมีความสําคัญทัง้ ในการเปน
ตัวอยางที่ดี กลาวคือเปนผูม ีมรรยาทงดงาม เปยมดวยคุณธรรม ปฏิบัตดิ ี และเปนผูมีความรู
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมศิษยในทางทีด่ ี จะเห็นไดวาคุณธรรมใน
พระพุทธศาสนานัน้ ครูสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อสรางคุณสมบัติของครูที่ดีได เมื่อครูมี
คุณสมบัติดีแลวยอมจะทําใหหนาที่เปนกัลยาณมิตรใหกับนักเรียนไดอยางสมบูรณ
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2.2 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2.2.1 ความหมายของโยนิโสมนสิการ
มีผูศึกษาดานพระพุทธศาสนาหลายทานไดใหคาํ จํากัดความของวิธีการคิด
แบบโยนิโสมนสิการไวในลักษณะที่ใกลเคียงกัน คือ
สมเด็จพระญาณสังวร (2526 : 90) กลาววา โยนิโสมนสิการ
แปลวา การทําในใจจับใหถึงตนเหตุ ดังเชนเมื่อกําหนดผูรูจักกุศลก็ตองจับใหถึงตนเหตุวา มี
ตนเหตุหรือมูลเหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กลาวคือ เปนความใสใจ
ความกําหนดใจพินิจพิจารณาจับเหตุของผลใหได
วศิน อินทรสระ (2534 : 5) เสนอแนวความคิดวา โยนิโส
มนสิการ
เปนความคิดเห็นที่ถูกตองแลว คือความคิดเปน คิดอยางมีเหตุผล
พจนารถ บัวเขียว (2535 : 11) อธิบายวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ วา หมายถึงการจัดระบบความคิดของบุคคลใหตรงกับความเปนจริงของสิ่งนั้นโดยไม
นําเอาความรูส ึกหรืออารมณของตนเองเขาไปเกี่ยวของและในความคิดเห็นนัน้ ตองตอเนื่องเปน
ลําดับขั้นตอนไมยุงเหยิงสับสนเปนไปตามเหตุและผลสามารถคิดสืบสาวหาสาเหตุของปญหานัน้
ไดอยางถูกตองพรอมเสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งในการคิดแตละครั้งนั้นตอง
มีการกําหนดเปาหมายในการคิดไวอยางชัดเจนวาตองการคิดเพื่ออะไร
ปราณี สมสกุล (2538 : 8) กลาววาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หมายถึง ระบบการคิดทีใ่ ชสติปญญาจัดจําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงตามสภาวะ
(ตามธรรมชาติ) และความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย (เหตุตนและเหตุแวดลอม) เปนการ
คิดอยางถูกวิธคี ิดอยางมีระบบตอเนื่องตามลําดับขั้นตอนไมสับสน ในการคิดแตละครั้งตอง
กําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจนวาตองการคิดเพื่ออะไร
ในหนังสือพุทธธรรม
พระธรรมปฎก (2538:669-672) ให
ความหมายของโยนิโสมนสิการวา โดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ
มนสิการ โยนิโส มาจากโยนิ ซึ่งแปลวา เหตุ คนควา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธีทาง สวน
มนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณา เมื่อรวมกันเขาเปน
“โยนิโสมนสิการ” มีความหมายเปน 4 ลักษณะ คือ
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1. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมี
วิธี หรือคิดถูกวิธีที่จะเขาถึงความจริง สอดคลองเขากับแนวสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะ
และสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
2. ประถมมนสิการ แปลวาคิดถูกทาง คือ คิดไดตอเนื่องเปนลําดับ
มีขั้นตอน ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล
3. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุหรือคิดอยางมีเหตุผล
หมายถึงการคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ
หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ
4. อุปปาทกมนสิการ หมายถึง การคิดพิจารณาทําใหเกิดกุศลกรรม
เชน ปลุกเราใหเกิดความเพียร การรูจักคิดในทางทีท่ ําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ
การพิจารณาทีท่ ําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคง
เสฐียรพงษ วรรณปก (2540) ไดใหความหมายของโยนิโสมนสิการ
ไววาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การทําในใจโดยอุบายอันแยบคาย ซึ่งแปลกันงาย ๆ
คือ การคิดเปน การรูจักคิด หรือการคิดวิเคราะห
อารุณี ไทยบัณฑิตย (2545 : 19) กลาววา โยนิโสมนสิการ
หมายถึง แนวความคิดที่เกิดจากการคิดพิจารณาอยางถูกวิธีอันสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา ไมมี
การลัด ขั้นตอน หรือดวนสรุปเกินขอมูลที่ไดรับมาเปนแนวคิดที่มรี ะบบตามขั้นตอน คิดมี
เหตุมีผลที่สมบูรณ เปนการคิดที่ถูกตองตรงตามความจริงรูจักพิจารณา รูจักคิดวิเคราะห ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนสรางสรรคในสิ่งที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม
จากการศึกษาความหมายของนักการศึกษาหลายทานที่ไดกลาวมา สรุปได
วาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดอยางมีเหตุมีผล คิดอยางแยบคาย พิจารณา
ไตรตรองใหรอบคอบ เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น
2.2.2 องคประกอบของโยนิโสมนสิการ
พระธรรมปฎก (2538 : 675-729) ไดกลาวถึงวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ไว 10 แบบดวยกันพรอมทั้งอธิบายรายละเอียดในหนังสือพุทธธรรม ดังนี้
1. การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย เปนการคิดแบบอิทัปปจจยตา
หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือใหรูจักสภาวะที่เปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทาง
แกไขดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผลตอกัน
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การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย มีปจจัยตางๆที่สัมพันธสงผลสืบทอด
กันมาจัดเปนวิธีคิดแบบพื้นฐานมีแนวปฏิบตั ิ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 คิดแบบปจจัยสัมพันธ สิ่งทั้งหลายอาศัยซึง่ กันและ
กัน “เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมือ่ สิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนีด้ ับสิ่งนี้
จึงดับ”
แนวทางที่ 2 คิดแบบสืบสวนหรือตั้งคําถาม เชน “อุปทานมี
เพราะอะไรเปนปจจัย อุปทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ตัณหา
มีเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนามีอะไรเปนปจจัย ฯลฯ”
2. การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบเปนวิธีที่จําแนกแจกแจง
แยกแยะ มีการจัดประเภทหมวดหมูจัดเปน “วิภัชชวิธี” อยางหนึ่งเปนการจําแนกอยางมี
หลักเกณฑ ถาในปจจุบันก็คงหมายถึง “วิธีคิดแบบวิเคราะห”
3. การคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันความเปนไป
ของธรรมชาติ และความเปนปกติของสภาวะ ธรรมทั้งหลาย (สุมน อมรวิวัฒน. 2530 : 83)
ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาจะกระทําการในขอนี้ไดก็ตอเมื่อไดมีสาระความรูในหลักการของ
ธรรมชาติ ความรูเปนไปของเหตุและปจจัยตางๆอยางลึกซึ้งจึงจะสามารถคิดสรุปความเปนไป
ของสภาวะเหลานั้น (Generalization) วามีเหตุใหเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและสลายไป ได
ตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นเปนธรรมดา พระธรรมปฎกไดแบงวิธีคิดสามัญลักษณนี้เปน 2
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การคิดอยางรูเทาทันและยอมรับความจริง
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัตติ อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับความ
เปนจริงของธรรมชาติเปนการปฏิบัตดิ วยปญญาดวยความรูเทาทันแกไขตรงเหตุตรงปจจัย ดวย
สติ สัมปชัญญะ คือ กําหนดรู เมื่อคิดเชนนีไ้ ดบุคคลก็จะมีอิสระไมถูกบีบคั้นหลงจมอยูในกอง
ทุกข
4. การคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกไขปญหา เปนวิธีคดิ แบบหลัก
อยางหนึ่งซึ่งสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆ ไดทั้งหมด วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะ
ทั่วไป 2 ประการ คือ
4.1 เปนวิธคี ิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผลสืบ
สาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไขและทําตามที่ตนเหตุจัดเปน 2 คู คือ
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คูที่ 1 ทุกขเปนผลเปนตัวปญหาเปนสถานการณทปี่ ระสบซึ่งไม
ตองการ สมุทัยเปนเหตุเปนที่มาของปญหา เปนจุดทีต่ องจํากัดหรือแกไขจึงจะพนจากปญหา
คูที่ 2 นิโรธเปนผล เปนภาวะสิ้นปญหาเปนจุดหมายซึง่
ตองการจะเขาถึง มรรคเปนเหตุเปนวิธีการเปนขอปฏิบัติที่ตองกระทําในการแกไขสาเหตุเพื่อ
บรรลุ จุดหมาย คือ ภาวะสิน้ ปญหาอันไดแกความดับทุกข
4.2 เปนวิธีคดิ ที่ตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่
จะตองทําตองปฏิบัตติ องเกีย่ วของของชีวิต ใชแกไขปญหาไมฟุงซานออกไปในเรื่องฟุงเฟอ
5. การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือ การคิดพิจารณาใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวางธรรม (หลักการ) กับอรรถ (ความมุงหมาย) คําวาธรรม คือ หลักความ
จริง หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ หลักการนําไปใชปฏิบัติและหลักคําสอน อรรถแปลวา
ความหมาย ความมุงหมาย จุดหมายหรือสาระที่พึงประสงค
6. การคิดแบบคุณโทษทางออก วิธีคดิ แบบนี้เปนวิธคี ดิ ที่ใชหลักใน
การแกปญหาและปฏิบตั ิอยางดีวิธีหนึ่ง การคิดแบบนีต้ อ งไดมีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง
ทุกแงทุกดาน คือ มองในแงที่เปน อัสสาทะ(สวนดี นาพึงพอใจ) อาทีนวะ (สวนเสีย โทษ
ขอบกพรอง) และ นิสรณะ (ทางออกภาวะหลุดรอดปลอดพน) การคิดแบบนีม้ ีลักษณะพึงย้ํา
2 ประการ คือ
6.1 การที่เชื่อวามองเห็นตามเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นดานดี
ดานเสีย หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้น
6.2 เมื่อจะแกไขปญหาหรือลงมือปฏิบัติ จะตองมองเห็น
จุดหมายและทางออกนอกเหนือ จากการรูคุณรูโทษของสิ่งนั้นดวย การหาทางออกที่ดีที่สุดไป
พรอม ๆ กับการพิจารณาผลดีผลเสียทําใหบุคคลสามารถปฏิบัตติ นไดเหมาะสมกับสภาพ
เหตุการณ และปญหาที่เกิดขึ้น
7. การคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนการคิดถึงคุณคาหรือ
ประโยชนที่สนองความตองการของชีวิตโดยตรง วิธีคิดแบบนี้เปนการพิจารณาอยางใชปญญา
ไตรตรองใหมนุษยเลือกคุณคาที่แทเปนประโยชนแกชีวิตที่แทจริงและเกื้อกูลความเจริญใน
กุศลธรรม ซึ่งตางจากคุณคาเทียมอันนําไปสูอกุศลธรรม ความโลภ มัวเมาริษยา มานะ ทิฏฐิ
เบียดเบียนแกงแยงกัน
8. การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (วิธีคิดแบบเรากุศล) เปนวิธี
คิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนีใ้ นเหตุการณ
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9. การคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือคิดแบบมีปจจุบัน
ธรรมเปนอารมณ หมายถึง การใชความคิดและเนื้อหาของความคิดที่สติระลึกรูกําหนดอยู เปน
การคิดในแนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจของปญญา สามารถฝกจิตใหเกี่ยวของรับรูใน
ภารกิจที่กําลังกระทําอยูในปจจุบัน แมหากจิตเกิดหลุดลอยไปยังที่เกิดขึ้นและผานไปแลว
(อดีต) หรือฟุงซานไปยังสิ่งที่ยังไมเกิด (อนาคต) ก็สามารถใชสติเหนี่ยวรั้ง เพง และโยงมาสู
ภาระหนาที่ทกี่ ําลังกระทําอยูในปจจุบันได คําวา “ปจจุบัน” หมายถึงการพิจารณากําหนดรูใน
ภาระหนาที่ทกี่ ําลังกระทําอยูอยางแนวแนมั่นคงในภาระจิตของตน จัดเปนสมาธิทแี่ ท
(Concentration) ซึ่งสมควรฝกหัดอบรมใหคิดเปนสําหรับทุกคน มีพระพุทธพจนหลาย
ตอนที่แสดงใหเห็นวาการคิดเฉพาะภาระหนาที่เปนอยูใ นขณะปจจุบันนั้นเปนการคิดที่ครอบคลุม
ถึงการวิเคราะหอดีต โดยใชสติปญญาและคิดเตรียมการวางแผนกิจการไวลวงหนาอยางเชื่อมโยง
กับหนาทีใ่ นปจจุบันดวย วิธีคิดแบบนี้จงึ มีประโยชนอยางยิ่ง
10. การคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีที่เชื่อมโยงกับการพูด วิภัชวาท
มาจากคําวา วิภัชช (แยกแยะ จําแนก วิเคราะห) วาท (การพูด การแสดงคําพูด) ลักษณะ
ที่สําคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกใหเห็น
แตละแงแตละดาน ครบทุกแงทุกดาน พระธรรมปฎกไดจําแนกวิธคี ดิ แบบวิภัชวาทในลักษณะ
ตาง ๆ ดังนี้
10.1 จําแนกโดยความจริง คือ จําแนกและอธิบายตามความ
จริงทีละแง ที่ละดาน ทั้งขอดี ขอเสีย จนครบทุกแงทุกดานแลวประมวลกันเขาสามารถสรุป
ลักษณะและองคประกอบได
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10.2 จําแนกโดยสวนประกอบ คือ คิดแยกแยะองคประกอบ
ยอย ของสิ่งนั้น ๆ (ตรงกับวิธีคิดแบบที่ 2 วิธีคิดแยกแยะองคประกอบ)
10.3
จําแนกโดยลําดับขณะ
คือ
แยกแยะวิเคราะห
ปรากฏการณตามลําดับความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็น
ดวยตัวเหตุปจ จัยที่แทจริงไมลวงใหจับเหตุประเด็นสับสน การคิดแบบนี้เปนดานหนึ่งของการคิด
จําแนกโดยสวนประกอบและการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
10.4 จําแนกความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือ สืบสาวสาเหตุ
ปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสบื ทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีคิดจําแนกในแงนตี้ รง
กับวิธีคดิ แบบที่ 1 ทั้งนี้เพราะภาวะของสิ่งทั้งหลายสัมพันธขึ้นตอกันและกันสืบทอดตอเนื่องกัน
จนบางครั้งอาจเกิดความสับสนได เชน
- นําเรื่องอื่น ๆ นอกกรณีมาปะปนกับกรณีเฉพาะ
- ผลหรือปรากฏการณคลายกันอาจเกิดจากเหตุปจจัยตางกัน
และเหตุปจจัยอยางเดียวกันอาจนําไปสูผลตางกัน
- การไมตระหนักถึงเหตุปจ จัยสวนพิเศษนอกเหนือจากปจจัยที่
เหมือนกัน เชน 2 คนขยันทํางานเหมือนกัน คนหนึง่ ไดเปนหัวหนา อีกคนหนึ่งไมไดเปน
10.5 จําแนกโดยเงื่อนไข คือ การมองหรือแสดงความจริงโดย
พิจารณาเงื่อนไขประกอบ เชน “บุคคลนีค้ วรคบหรือไม” ก็จะตอบตามเงื่อนไขคือ ถาคบแลว
อกุศลธรรมเจริญก็ไมควรคบ แตถา คบแลวกุศลธรรมเจริญก็ควรคบ ควรเกี่ยวของดวย
10.6 วิภัชวาทในฐานะเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่ง วิธีตอบ
ปญหามี 4 วิธี คือ
10.6.1 เอกังเสพยากรณ การตอบแงเดียว คือ การตอบ
อยางเดียวเด็ดขาด
10.6.2 วิภัชพยากรณ การแยกแยะตอบ
10.6.3 ปฏิปุจฉาพยากรณ การตอบโดยยอนถาม
10.6.4 ฐปนะ การยั้งหรือการหยุด พับปญหาเสียไมตอบ
การคิดทั้ง 10 แบบนี้ตา งก็อิงอาศัยกันและสัมพันธกนั วิธีการศึกษา
เผชิญสถานการณและแกปญหาของชีวิต ตองบูรณาความคิดเหลานี้รูจักเลือกรูปแบบวิธีคดิ มา
ผสม กลมกลืนกัน เพื่อนําไปสูการสรางแนวปฏิบตั ิอยางถูกตอง ตรงกับความจริงในทางสาย
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ประเภทที่ 1 โยนิโสมนสิการแบบปลุกปญญา มุงใหเกิดความรูแจง
ตามสภาวะเนนขจัดอวิชามีลักษณะเปนการสองสวาง ทําลายความมืด ใหผลไมจาํ กัดกาล
นําไปสูโลกุตรสัมมาทิฏฐิ
ประเภทที่ 2 โยนิโสมนสิการแบบสรางเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเรา
กุศลธรรมอื่น ๆ เนนที่การสกัดที่ขมตัณหา เปนการสรางเสริมพลังหรือปริมาณฝายดีขึ้นมากดทับ
หรือบังฝายชั่วไว ใหผลกับกาลชั่วคราวหรือเปนเครื่องหนุนเสริมและความพรอมและสรางนิสัย
นําไปสูโลกียสัมมาทิฏฐิ
2.2.3 ความสําคัญของโยนิโสมนสิการ
นักการศึกษา พระสงฆ ทานผูรู ทานผูศ กึ ษาพระพุทธศาสนา ทานเหลานี้ได
มองเห็นคุณคาของโยนิโสมนสิการ วาเปนวิธีการคิดทางพระพุทธศาสนา และไดเสนอแนวคิด
ความสําคัญของโยนิโสมนสิการดังนี้
กิตติ พัฒนตระกูลสุข (2542:21) กลาวถึงความสําคัญของโยนิโส
มนสิการวาการจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอะไรสักอยางหนึ่งขึ้นมาใหม นักการศึกษามัก
มองไปที่ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งการมองประเทศเหลานั้นควรมองในลักษณะศึกษาขอดี
ขอเสีย เพื่อจะนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนมิใชมองเพื่อเอาแบบอยาง แทจริงสังคมไทยมีหลัก
พระพุทธศาสนาที่กลาวถึง การรูจักคิด รูจักพัฒนา ที่เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” คือ การสอนให
รูจักคิดเปน คิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดในทางที่จะเขาถึงความจริงทั้งหลาย คิดในทางที่จะ
ทําใหรูจักใชสงิ่ ทั้งหลายใหเปนประโยชน แตเปนที่นา สังเกตวาการเรียนการสอนของนักเรียนใน
สังคมไทยไมคอยสงเสริมโยนิโสมนสิการมากเทาที่ควร
พระธรรมปฎก (2539 : 39) ไดกลาวถึงโยนิโสมนสิการวา เมื่อใดที่
เด็กมีโยนิโสมนสิการแทจริงแลว เด็กจะสามารถเอาประโยชนไดจากทุกสิ่งทุกอยางแมแตจากสิ่ง
ที่เลวที่สุดเพราะโยนิโสมนสิการไมวาจะมีวิธีคิดกีแ่ บบก็ตามแตก็มีสาระสําคัญสองอยางคือ 1)
สามารถมองและคิดพิจารณาใหเขาถึงความจริงของสิ่งนั้น ๆ 2) สามารถเฟนประโยชนจากสิ่ง
นั้น ๆ ไดไมวา มันจะเลวรายแคไหนก็เรียกเอามาใชไดจะตองทําทั้งสองขอที่กลาวมาพรอมกัน ถา
ใชหลักการนีพ้ ัฒนาเด็กไดผลหลายอยาง ดังเชน พระเทพเวที (2531:35-37) กลาววา
โยนิโสมนสิการจะทําใหเกิดความรูเทาทันตอประสบการณ ตอวัฒนธรรม ตอสิ่งที่ถา ยทอด
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พระเทพเวที (2536 : 167) กลาวถึงความสําคัญของโยนิโสมนสิการ
วา สังคมกําหนดคนและคนสวนใหญจะถูกสังคมกําหนด เพราะวาสังคมหลอหลอมชีวิตบุคคล
ดวยปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอก(ปรโตโฆษะ) การถายทอดทางวัฒนธรรมโดยผานสื่อมวลชน
ทําใหคนสวนมากถูกสังคมหลอหลอม แตคนที่มีโยนิโสมนสิการจะกลับเปนผูเปลี่ยนวิถีของ
สังคมและกําหนดสังคมได ผูที่เปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงของสังคมก็คือผูมีโยนิโสมนสิการและ
ทานยังใหขอคิดเกี่ยวกับการศึกษาวา ถาการศึกษาทําไดแคใหคนเปนผลิตผลของสังคมอยางเดียว
การศึกษาก็จะมีคุณคาและความหมายนอย คือ ทําหนาที่บกพรอง การศึกษาที่แทจริงสามารถทํา
ใหคนเปนอิสรภาพ สามารถเปนปจจัยทีน่ ําสังคมไปสูสงิ่ ที่ดีงาม การศึกษาปลดปลอยคนและคนก็
ปลดปลอยสังคม
วศิน อินทสระ (2534 : 98-99) กลาวถึงโยนิโสมนสิการวา ชวยให
เรายิ้มไดแมเมื่อมีทุกขนานัปการและมีโรครายลอมรุมเพราะเห็นประโยชนวาทําใหเราฉลาดขึ้น
สามารถเรียนรูคนควาสิ่งตางๆ เรียนรูคน นิสัยคน ธรรมชาติของคน เรียนรูเรื่องโรคและยา
พรอมวิธีแกไข เรียนรูเรื่องความเปนอยูแตพอดีวา มีผลดีตอสุขภาพกาย สุขภาพจิตอยางไร ทํา
ใหเรารูจักเลิก รูจักละในสิ่งที่อันควร โยนิโสมนสิการชวยใหเราไมปลอยใจใหเพลิดเพลินหลงใหล
ในผลผลิตสําเร็จตาง ๆ ที่โลกสมมติกัน ยกยองสรรเสริญวาเปนเกียรติแตกลับมองเห็นวาเปน
ของนากลัว แมมีทรัพยมียศ เห็นคุณและโทษของมัน มีปญญาในการสลัดออกคือทําตนใหเปน
อิสระไมยึดติดอยูกับมันหรือทาสของมัน กลาวโดยสรุปโยนิโสมนสิการมีคุณคายิ่ง
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จากลักษณะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธี ที่นักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวมาขางตนพบวา แตละวิธีคดิ มีความสัมพันธเกี่ยวของและคลายกันเปนสวนใหญ
ดังนั้นการสอนใหคดิ แบบโยนิโสมนสิการจึงไมจําเปนตองใชทั้ง 10 วิธีพรอมกัน
2.2.4 การเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
การนําแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
นั้น มีแนวทางการดําเนินการตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้
วรรณา สุติวิจิตร (2527 : 59-60) ไดนําเสนอหลักการสอนโดย
สรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการไปทดลองสอนโดยสรุปเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ขั้นนํา
1.1 ครูสรางความสัมพันธที่ดตี อศิษยกอนการสอน
1.2 กอนเริ่มบทเรียนแตละครั้งครูควรจัดสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศ ใหเหมาะ
1.3 ครูเสนอปญหาหรือสถานการณเปนกรณีตัวอยางพรอมทั้ง
แนะนําหลักธรรมที่จะนําไปแกปญหาหลาย ๆ ทาง
2. ขั้นสอน
2.1 ฝกทักษะการแสวงหาและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง
ความรูและหลักการ
2.2 นักเรียนสรุปประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคา เพื่อทางแกปญหา
วาแนวทางใดดีที่สุด โดยใชวิธีคิด 3 วิธี คือ
2.2.1 คิดอยางสัมพันธ
2.2.2 คิดหาเหตุผล
2.2.3 จําแนกแยกแยะ วาดี-ชั่ว ถูก-ผิด
2.3 ฝกทักษะการเลือกและตัดสินใจ โดยใหนักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจนกวามั่นใจวาเปนทางเลือกที่ถูกตอง นักเรียนลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกเวลาเรียน
โดยครูเปนผูสงั เกต
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูและนักเรียนสรุปการปฏิบัตติ ามทางเลือกนั้น
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3.2 ครูสรุปทบทวน
3.3 วัดและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ (2530. อางถึงในนวพร ถึงประเสริฐ.
2549 : 49 - 50) ไดนาํ เสนอการสอนใหคดิ เปนตามแนวพุทธวิธีสอนมาใชโดยใหสอดคลอง
กับวิธีการสมัยปจจุบันซึ่งมีหลายวิธีการ เชน การสอนสมรรถภาพตามรูปแบบของกานเย
(Gagne/) วิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางความคิดรวบยอด (Conceptual
Learning) วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) วิธกี ารพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) วิธกี ารทําความกระจางในคานิยม
(Value Clarification) วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
พรอมกันนี้ไดนําเสนอรูปแบบการสอนใหคิดเปนตามเหตุพุทธวิธปี ระยุกตซึ่งเปนการสอนเพื่อ
เผชิญสถานการณโดยใหพิจารณารูปแบบแผนยุทธศาสตร กระบวนการสอนสามารถจัดขึ้นไดทั้ง
ภายในชั้นเรียนและจัดเปนกิจกรรมเสริมประสบการณของนักเรียน กระบวนการสอนแบบนี้เนน
การจัดกิจกรรมที่เราความสนใจของนักเรียน เนนการมีสวนรวม การฝกปฏิบัติและการนําไปใชใน
ชีวิตจริง ครูตองจัดบรรยากาศ สื่อการสอน วิธีการสอน วิธีการและกิจกรรมตางๆ ที่ให
นักเรียนไดเห็นไดคดิ ไดปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอ เพื่อใหสามารถเผชิญสถานการณและแกไขปญหา
ได กระบวนการสอนดังกลาวนี้มี 4 ขั้นตอน คือ
1. การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ
ซึ่ง พระพุทธเจาทรงใหวิธีการที่บุคคลจะสามารถรวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง และความรูไดดตี อง
ประกอบดวย พหูสูต 5 คือ ฟงมาก จําได ใชอยูเสมอจนชํานาญ ใสใจนึกคิดพิจารณาจน
เขาใจ มีปญญาประจักษแจงมีความเขาใจลึกซึ้ง สืบสวนถึงแหลงที่มาในการใหและรับขาวสาร
และมีการกลัน่ กรองขาวสารนั้นใหเกิดประโยชนมีคุณคาตอการตัดสินใจและการปฏิบัติ
2. การประเมินคาหาคุณคาแท คุณคาเทียม ในขั้นนี้เปนการนําขาวสาร
ความรูที่ไดมาจัดสรุปประเด็นขาวไวอยางเปนระบบระเบียบแลวประเมินคาวาประเด็นไหนถูกตอง
ดีงามเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแทจริง ประเด็นใดบกพรองผิดพลาด ชั่วราย ไมถูกไมควร
การใหการศึกษาจึงเนนความสามารถที่บคุ คลจะประเมินคาของวิธีการและสิ่งตางๆ อยางมี
จริยธรรม
3. การเลือกและการตัดสินใจ เปนวิธคี ดิ แบบแยบคายวิธีหนึ่ง วิธีคิด
แบบคุณโทษและทางออก (อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ) และบุคคลจะตองรูจักพิจารณา
สถานการณตา ง ๆ ทั้งในดานที่ดี ดานราย รูจุดมุงหมายของการปฏิบัติและสามารถเลือก
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4. การปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิเปนขั้นตอนที่ละเอียดออนมาก จําเปนตอง
อาศัยพื้นฐานและหลักเกณฑที่ดีเปนการแนะนําและตองฝกอบรม ปรับตัว ปรับจิตใจใหมีความ
อดทน ประณีตจึงอยูในสังคมไดราบรื่น พื้นฐานในการปฏิบัตติ นทีบ่ ุคคลพึงสังวรอยูเสมอ
พระพุทธเจาไดทรงวางหลักไวอยางแนนอนที่สุดแลว เรียกวา สัปปุริสธรรม 7 ซึ่งประกอบดวย
ปฏิบัตติ นตามหลักการ-กฎเกณฑ ปฏิบัตติ ามสาระและความมุงหมายที่ไดกาํ หนดไว ปฏิบัติ
ตามสภาพฐานะความสามารถ ปฏิบัตติ นยึดหลักความพอดี รูจักประมาณ ปฏิบัตติ น
เหมาะสมกับกาลเวลา ปฏิบตั ิตนใหเหมาะสมกับกลุมชุมชน ปฏิบัตติ นใหสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล
สุมน อมรวิวัฒน (2530 : 96-102) ไดนาํ เสนอแนวการสอนให
เกิดโยนิโสมนสิการ โดยการประยุกตการสอนตามวิธีการของพระพุทธเจามีหลักการสอน ดังนี้
1. ขั้นนํา เปนการสรางเจตคติที่ดตี อครู วิธีการเรียนและบทเรียน
ดังนี้
1.1 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสม
1.2 สรางความสัมพันธทดี่ ีระหวางครูกบั ศิษย
1.3 นําสิ่งเราและแรงจูงใจ เชน สื่อการสอน การจัดกิจกรรม
2. ขั้นการสอน ประกอบดวย
2.1 ครูเสนอปญหาที่เปนสาระสําคัญของบทเรียน
2.2 ครูแนะแหลงวิทยาการและแหลงขอมูล
2.3 นักเรียนฝกการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และ
หลักการ
2.4 จัดกิจกรรมที่เราใหเกิดการคิดวิธตี าง ๆ เชน
2.4.1 คิดสืบคนตนเคา
2.4.2 คิดสืบสาวตลอดสาย
2.4.3 คิดสืบคนตนปลาย
2.4.4 คิดโยงสายสัมพันธ
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2.4.5 ฝกสรุปประเด็นของขอมูล เปรียบเทียบและประเมิน
คาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง จัดเปนทางเลือกทางออกของการแกปญหา
2.4.6 ดําเนินการเลือกและตัดสินใจ
2.4.7 กิจกรรมฝกปฏิบัติเพื่อพิสูจนการตัดสินใจ
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูนักเรียนรวมกันปรับปรุงแกไขปฏิบัติใหถูกตอง
3.2 อภิปรายและสอบถามขอสงสัย
3.3 สรุปผลการปฏิบัติ
3.4 สรุปบทเรียน
3.5 วัดและประเมินผล
จากที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการนําหลักโยนิโสมนสิการ มา
ประยุกตจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปแนวดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดดังนี้
1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางเจตคติที่ดตี อการเรียนโดยการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ใหเหมาะสมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับศิษย และจัดสิ่งเราและแรงจูงใจ เชน สื่อการ
สอน 2) ขั้นสอน ดําเนินการสอนโดย ครูเสนอปญหาที่เปนสาระสําคัญของบทเรียน นักเรียน
ฝกการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ ครูจัดกิจกรรมที่เราใหเกิดการคิด
วิธีตาง ๆ เชน กระตุนใหผเู รียนตระหนักถึงปญหาของเรื่อง พิจารณาแนวทางปฏิบัติ หรือ
เชื่อมโยงความสัมพันธ ปฏิบัติเพื่อพิสูจนการตัดสินใจ ฝกสรุปประเด็นของเรื่อง และ 3) ขั้น
สรุป โดยนักเรียนรวมกันอภิปรายและสอบถามขอสงสัย ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน

จริยธรรมนักศึกษาสาขาครุศาสตร
นักศึกษาสาขาครุศาสตรเปนนักศึกษาที่กําลังเตรียมการเขาสูวิชาชีพครู นักศึกษา
สาขาครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนนักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏ พุทธศักราข 2546 โดยมีเปาหมายผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ
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จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับ
ลักษณะของครูที่ดี คุณสมบัติของครูประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนมากที่สดุ
คือครูที่ดี ตองมีความรักความเมตตาตอศิษย ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกคณะครู
อาวุโส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2520 ที่วา
… ผูเปนครูที่แทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ตองเสียสละเพื่อความสําเร็จ
ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอื่นตลอดเวลา ที่กลาวดังนั้น
ประการหนึ่งเพราะครูจําเปนตองมีความรักความสงสารศิษย เปนพื้นฐาน
ทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงจะสามารถทนลําบากทนตรากตรํา อบรม
สั่งสอนและแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 5)

จริยธรรมของครูเปนเรื่องสําคัญที่นักศึกษาสาขาครุศาสตรจะตองไดรบั การปลูกฝง
และพัฒนาตนเอง และถือเปนภารกิจของผูที่เกี่ยวของทุกระดับที่จะตองดําเนินการสอดแทรก
การพัฒนาจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน และจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเปนโครงการเสริมอยางตอเนื่องตลอดการศึกษาตามหลักสูตร จริยธรรมที่ควรไดรับ
การพัฒนาสําหรับครูในอนาคตมีหลายดานดวยกัน มีจริยธรรมบางประการที่จําเปนตองไดรบั
การพัฒนาในเบื้องตนเปนการเรงดวน 3 ดาน คือ ความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ
และความมีระเบียบวินัย จึงขอนําเสนอรายละเอียดของจริยธรรมแตละดานดังตอไปนี้
1. ความเมตตา กรุณา
1.1 ความเมตตา
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พระโสภณคณาภรณ (2521) กลาววา การแสดงออกถึงการมีเมตตานั้น
สามารถจะแสดงออกมาในรูปตาง ๆ ไดดงั นี้
1. แสดงเมตตาทางกาย คือ การชวยเหลือกันในกิจการงาน ใหความรัก
ความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ กัน ชวยเหลือกันในกิจการงานอื่น
2. แสดงเมตตาทางวาจา ดวยการเจรจากันดวยความรูสกึ เมตตา ไมใช
วาจากาวราวดูหมิ่นในดานรูปราง ทรัพย ตระกูล การศึกษา เปนตน ชวยแนะนําบอกกลาวในเรือ่ ง
ที่เปนประโยชนหรือพิทักษประโยชนของกันและกัน
3. แสดงเมตตาทางใจ โดยไมมีความรูสึกในทํานองมุงรายคิดเอา
เปรียบหรือคิดมุงทําลายผลประโยชนของเขา มีความหวังที่จะเห็นคนเหลานั้นประสบความสุขใน
ชีวิต การทํางาน การศึกษาและการทําธุระหนาที่ของตน เปนตน
กรมการศาสนา (2524) ใหความหมายของเมตตาวา หมายถึง ความรัก
หรือความปรารถนาดีนั่นเอง เปนความตองการที่จะใหมนุษยและสัตวทั้งปวงมีความสุข มี
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตดวยความบริสุทธิ์ใจ เมตตาจึงเปนความรักที่สูงสงกวาความรักทั่ว
ๆ ไป
ที่มุงหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนหรือสิง่ ใดเปนการแลกเปลี่ยน บุคคลที่เปน
ผูใหญ เปนตนวาบิดามารดา หรือผูมีฐานะสูงสงในสังคม ยอมจะตองมีเมตตา หรือความรัก ซึ่ง
เปนความปรารถนาดีชนิดไมตองการสิ่งตอบแทน เปนหลักตอบุตร ธิดา หรือผูอยูใตบังคับบัญชา
ตนเอง เมื่อมีจิตใจ ที่เปยมดวยเมตตาดังกลาวเปนฐานแลว การแสดงออกทุกอยางจะมีลักษณะ
อนุเคราะหชวยเหลือ หรือทําประโยชนใหอยางเต็มที่ การแสดงออกจึงถือวาสําคัญ เพราะจะทําให
ความเมตตาทีม่ ีอยูในจิตใจกลายเปนความจริงและมีผลตอผูไดรับการปฏิบัติจริง ๆ
พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ, 2527) ใหความหมายของความ
เมตตาไววา เมตตา หมายถึง ความรัก ความเยื่อใย ปรารถนาจะใหสตั วทั้งปวงมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการ (2528) ชี้ใหเห็นความแตกตางของความเมตตากับ
ความรักทั่ว ๆ ไป สรุปไดวา ความรักแบบเมตตามีลักษณะ เปนความปรารถนาดีอยางเดียว โดย
ไมหวังสิ่งตอบแทนหรือสิ่งแลกเปลี่ยน สามารถแสดงออกดวยการอนุเคราะหชวยเหลือ หรือทํา
ประโยชน มิใชเพียงนึกอยูในใจ ความรักแบบเมตตานีไ้ มใชรักอยางมีกิเลสโดยหวังจะเอามาสนอง
ความตองการของตนเอง
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2546) ใหความหมายของเมตตาไววา
หมายถึง ความรัก ความปรารถนาใหเขามีความสุข แผไมตรีจติ คิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่ว
หนา ซึ่งขยายความไดวา เมตตาเปนความรัก ความปรารถนาดี ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ
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สรุปไดวา เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดี ความรักอยางมิตร ความมี
ไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจทีด่ ีตอกัน ความมุงหวังใหบุคคลอื่นและสัตวมีความสุข
ความเจริญกาวหนา โดยมิไดมุงผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง เปนคุณธรรมพื้นฐานขั้นแรก
ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และเปนภาวะจิตที่ไมเห็นแกตัว สามารถแสดงออก
ทั้งทางกาย และวาจา ซึ่งมีลักษณะกายกรรมและวจีกรรมอันประกอบดวยจิตใจที่มีเมตตา
จึงสามารถวัดความเมตตาไดทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก คือแสดงออกทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ

1.2 ความกรุณา
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พระโสภณคณาภรณ (2521) กลาววา ความกรุณาเปนลักษณะของจิตใจ
แหงบุคคล ที่ไดพบเห็นคนหรือสัตวตกอยูในหวงของอันตราย แลวเกิดความหวั่นไหวสงสาร
ขึ้นมา ตองการจะชวยเขาใหพนจากอันตรายนั้น
กรมการศาสนา (2524) อธิบายไววา กรุณา เปนเรื่องของความสงสาร
เมื่อเห็นคนหรือสัตวประสบความทุกขเดือดรอน มีความรูสึกหวั่นไหวไปกับความทุกขเดือดรอน
ของผูอื่นจนไมอาจที่จะนิ่งเฉยอยู ความกรุณาจึงเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหคนเปนนักเสียสละ
พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อชวยเหลือผูอื่นใหไดความสุข คุณธรรมขอนี้แสดงวาผูป ระพฤติปฏิบตั ิ
จะตองมีฐานคุณธรรมเรื่องเมตตาสูงสงมาก จนมองเห็นสภาพชีวิตของผูอื่นเปนเชนกับตน ดังนั้น
เมื่อพบเห็นความทุกขของผูอื่นตนจึงทนอยูไมได ตองหาทางชวยเหลือในทันทีทนั ใดเทาที่สามารถ
จะชวยได เปนตนวาเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยหรืออัคคีภัย ผูมีจิตใจกรุณาก็จะนิ่งเฉยอยูไมได
จะตองชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของผูไดรับเคราะหกรรม
โสมรัศมิ์ จันทรประภา (2525) กลาวถึงความกรุณาวา ความกรุณาเปน
คุณธรรมที่ควรยึดถือและปฏิบัติ ผูที่มีความกรุณาจะเปนผูมีจิตใจพรอมจะชวยเหลือผูอื่นซึ่งจะ
ชวยลดความเห็นแกตัวลดลงได
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2530 ; อางถึงใน
ปทมาสน อมาตยกุล, 2533) กลาวถึงการปฏิบัติที่เรียกวามีความกรุณาวา “เมื่อเขาตองการ
ความชวยเหลือก็ควรใหความชวยเหลือ แตการใหความชวยเหลือตองพิจารณาดวยวาจะไม
กอใหเกิดความเดือดรอนตอบุคคลอืน่ และตองพิจารณาตามกําลังความสามารถดวย”
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546) ใหความหมายของความกรุณา
วา หมายถึง ความสงสารคิดจะชวยใหพน ทุกข ความหวั่นใจเมื่อเห็นผูอื่นเปนทุกข คิดหาทาง
ชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขของเขา และอธิบายเพิ่มเติมวา ความกรุณาเปนความรูสึกแผออกจาก
จิตใจทีไ่ วตอและไหวตามทุกขของสัตว ตองการปลดเปลือ้ งใหผูอื่นหลุดพนเปนอิสระ มีความคิด
ชวยเหลือ มีความสงสาร ซึ่งเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ เชนเดียวกับเมตตากรุณาเปนเรื่อง
ของการทําเพื่อผูอื่น ความกรุณาเกิดขึ้นเมื่อเราพบเห็นคนอื่นที่กาํ ลังมีปญหา ถูกความทุกขบีบคัน้
ขาดอิสรภาพ ถาในขณะนัน้ ตัวเราอยูในภาวะที่มองสิ่งทั้งหลายตามทีม่ ันเปนและมีจิตใจเปนอิสระ
อยู คือไมถูกอวิชชา ตัณหา อุปทานเขาครอบงําชักจูง เชนไมใชคํานึงผลไดเพื่อ ตัวเอง ไมมี
ความหวงกังวลเกี่ยวกับตัวเอง เปนตน แตในขณะนัน้ จิตใจมีอิสระและเปดกวางออก แผไปรับรู
ทุกขและปญหาของผูอื่นที่กําลังประสบอยูนั้นไดเต็มที่ จะเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจ เกิดความ
เขาใจ และเกิดความคิดทีจ่ ะชวยเหลือปลดเปลื้องผูอนื่ จากปญหาทําใหเขาเปนอิสระ
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สรุปไดวา กรุณา หมายถึง ความรูสึกสงสารจากจิตใจ เมื่อเห็นบุคคลอื่น
หรือสัตวไดรบั ความเดือดรอนหรือประสบกับความทุกข จะเกิดความหวั่นใจคิดหาวิธีการและ
ลงมือชวยเหลือจริง เพื่อปลดเปลื้องใหเขาเปนอิสระจากความทุกขหรือลดความเดือดรอนลง
ความกรุณาเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดความเสียสละแกผูอื่น ชวยลดความเห็นแกตัวเปน
คุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และสามารถแสดงออกมาภายนอกเปนพฤติกรรมทั้งทางกายและ
วาจาที่ประกอบดวยความกรุณาจากจิตใจ
2. ความรับผิดชอบ
2.1 ความหมายของความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่มีการใหคํานิยามกวางและแตกตางกัน
ออกไปทั้งในทัศนะของสังคมไทยและสังคมตะวันตก ดังจะเห็นไดจากการใหนิยามความ
รับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ดังนี้ คือ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2531 : 128) ใหความหมายของความ
รับผิดชอบวาหมายถึง การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง
โดยมีการวางแผนและเตรียมตัวลวงหนา และปฏิบตั ิงานดวยความตัง้ ใจ จนงานสําเร็จเรียบรอย
ทันเวลา โดยไมตองมีผูใดคอยวากลาวตักเตือน พรอมทั้งยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้งผิดและชอบ
นอกจากนี้กองมาตรฐานวิชาชีพครู สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2533 : 30) ระบุ
พฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบงชี้ของความรับผิดชอบไววา ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
พฤติกรรมหลัก 3 พฤติกรรม คือ 1) มุงมั่นในผลงาน คือ มีวิธีการที่จะปฏิบตั ิงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค 2) ใชเวลาอยางมีคุณคา คือ วางแผนการใชเวลาอยางเหมาะสม ปฏิบตั ิงาน
ไดทนั เวลาใชเวลาคุมคาและมีประสิทธิภาพ 3) ปฏิบตั ิหนาทีค่ รบถวน คือ วางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ ปฏิบัติงานตามแผนไดเสร็จและมีประสิทธิภาพ มีความรอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน ปฏิบัตภิ ารกิจทุกดานไดครบถวนตามความสามารถ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม และในสวนที่เปนความหมายความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของ นักเรียนหมายความรวมถึงความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู มุมานะ อุทิศ
ทุมเทอยางเต็มกําลังสติปญญาและความสามารถเพื่อการเรียนรู เคารพเชื่อฟงคําสอนของครู มี
วินัยยึดมั่นปฏิบัตติ ามระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษาอยางเครงครัด ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
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ซึ่งจากนิยามความรับผิดชอบในทัศนะสังคมไทย ดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวามี
ทั้งความเหมือนและความแตกตางในทัศนะเหลานี้
เชนเดียวกันกับนิยามความรับผิดชอบใน
สังคมตะวันตก ก็มีการใหความหมายของความรับผิดชอบทั้งในแงมุมที่แตกตางกัน และที่
คลายคลึงกัน ดังที่จะเห็นไดจากนิยามความรับผิดชอบดังนี้
Flippo (1966:122) สรุปความหมายของความรับผิดชอบวา เปนความ
ผูกพันในการที่จะปฏิบตั ิหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปไดและความสําเร็จนี้เกี่ยวของกับปจจัย
3
ประการ คือ พันธะผูกพัน หนาที่การงานและวัตถุประสงค
Good (1973) อธิบายความรับผิดชอบตอสังคมวาหมายถึงคุณธรรมซึ่ง
เปนความคิดรวบยอดในความรูสึกผิดชอบชั่วดี อันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่
แสดงออกเพือ่ สนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวาอะไรเปนสิ่งพึงปรารถนาของคนกลุมใหญ
Browne (1978:58) กลาววา ความรับผิดชอบประกอบดวยความ
ไววางใจไดความคิดริเริ่ม ไมทอถอย ตอสูอุปสรรค ทํางานขันแข็ง เชื่อมั่นตนเอง และปรารถนาที่
จะทําใหดีกวาเดิม
จากความหมายของความรับผิดชอบดังกลาวสรุปไดวา ความรับผิดชอบเปน
ความตั้งใจและความเอาใจใสที่จะปฏิบตั ิหนาที่ดวยความพยายามเพื่อทําใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในดานที่เปนผลดีและผลเสีย และพยายามปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาทีใ่ หดียิ่งขึ้น
2.2 ประเภทของความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการจัดทําคูมอื การปลูกฝงคานิยมของกลุมนักบริหาร กลุม
สมาคมมูลนิธิ กลุมสื่อมวลชน และกลุมพัฒนากําลังคน (2526) โดยไดแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน 3 ประเภทคือ
1. ความรับผิดชอบของตนเอง หมายถึง การรูจักหนาทีข่ องตนเองและปฏิบัติ
หนาที่ใหลุลวงอยางดีที่สุด โดยทํางานในหนาที่ของตนใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลาที่กําหนด ฝกตนใหเปนคนตรงตอเวลาอยูเนืองนิจ
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2. ความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง การรูจักฐานะและหนาที่ของตนที่มี
ตอครอบครัวและปฏิบตั ิตนอยางเหมาะสม โดยสามารถปฏิบัตติ นอยางเหมาะสมแกฐานะ
และหนาที่ของตนในครอบครัวและรวมกิจกรรมของครอบครัว
3. ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง รูจักฐานะและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองที่มีตอสังคม และปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม
โดยใหตระหนักและยอมรับวาประโยชนจะเกิดขึ้นไมไดถาขาดประโยชนสวนรวม และไมละเลย
ที่จะเสียสละประโยชนสวนตน และกระทําในสิ่งที่จะรักษาหรือยังใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
วัฒนา สิงหสัมฤทธิ์ (2527) แบงความรับผิดชอบเปน 4 ประเภท คือ
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
2. ความรับผิดชอบตอตนเอง
3. ความรับผิดชอบตอสวนรวม
4. ความรับผิดชอบในการกระทําของตน
แบงความรับผิดชอบเปน 2 ประเภท คือ
1. ความรับผิดชอบตอตนเอง
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
พัชรา บุญลาโภ (2529) และประภัสสร ไชยชนะใหญ (2529) จัดประเภท
ของความรับผิดชอบเปน 2 ประเภท คือ
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน หมายถึงการปฏิบัติหนาที่การงานของ
ตนดวยความเอาใจใส ขยันหมั่นเพียรอดทนตออุปสรรค ไมยอทอ มีความละเอียดรอบคอบ
ซื่อสัตย ตรงเวลา ไมละเลยทอดทิ้ง หลีกเลี่ยง พยายามปรับปรุงใหดยี ิ่งขึ้น รูจักวางแผนงานและ
ปองกันความบกพรอง เสื่อมเสีย ในวงงานที่ตนรับผิดชอบ
2. ความรับผิดชอบในการกระทําของตน หมายถึงการยอมรับผลของการ
กระทําของตนทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิดชอบของตนใหผูอนื่ พรอมที่จะปรับปรุง
แกไข เพื่อใหผลดียิ่งขึ้น ไตรตรอง ใหรอบคอบวาสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นจะเกิดผลเสียขึ้นหรือไม
ปฏิบัตแิ ตสิ่งทีท่ ําใหเกิดผลดีและกลาเผชิญตอความจริง
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปประเภทของความรับผิดชอบได 2 ประเภทคือ
1) ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึงการรูจักหนาที่ของตนและปฏิบัติหนาที่การงานของ
ตนเองใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพทันเวลากําหนด ตรงตอเวลา และ 2) ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม หมายถึง รูจักฐานะหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสังคม อันไดแก
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2.3 ลักษณะของบุคคลทีม่ ีความรับผิดชอบ
ภัสรา อรุณศรี (2533) ไดสรุปลักษณะของผูที่มีความรับผิดชอบไวดังนี้
1. ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
2. ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบอยางเครงครัด
3. เขารวมกิจกรรมกับสถาบันตาง ๆ
4. เอาใจใสตอสุขภาพของตน
5. ตรงตอเวลา
6. ปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จ
7. ชวยเหลือผูอื่นตามความสามารถ
8. เคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครอง
9. ซื่อสัตยไวใจได
อรทัย โสภา (2533) ไดจัดลําดับลักษณะของผูที่มคี วามรับผิดชอบไดดังนี้
1. ตรงตอเวลา
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี
4. มีความเพียรพยายาม ใชความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่
5. เคารพตอระเบียบกฎเกณฑและมีวินยั ในตนเอง
6. มีความซือ่ สัตยตอหนาที่ โดยไมคาํ นึงถึงประโยชนสวนตัว
7. ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
8. มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญกับปญหา
9. ไมปดงานที่ไดรับมอบหมายไปใหผอู ื่น
10. ชวยเหลือกลุมในการที่จะทํากิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบไดวา
จะตองเปนบุคคลที่มีความตัง้ ใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสาํ เร็จลุลวงอยางดีที่สุด โดยไม
ทอถอยตออุปสรรคใด ๆ
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3. ความมีระเบียบวินัย
3.1 ความหมายของระเบียบวินัย
พจนานุกรมพุทธศาสน (พระเทพเวที, 2531: 274) ไดใหความหมายของ
ระเบียบวินัย วาหมายถึง ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํากับความประพฤติใหเปนระเบียบวินัยเปน
สิ่งที่กําหนดมาตรฐานภายนอกขึ้นเพื่อควบคุมการกระทําหรือความประพฤติของบุคคล
กรมวิชาการ (2523) ใหคํานิยามของระเบียบวินัยวาหมายถึง ขอบังคับ
คําสั่ง กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบที่สังคมวางไวเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของคน
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 คําวา ระเบียบ
หมายถึง แบบแผนที่วางไวเปนแนวปฏิบตั ิ คําวา วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบแบบแผนและ
ขอบังคับ ขอปฏิบัติ และคําวาระเบียบวินัย หมายถึง วินัยที่มีแบบแผนเปนแนวปฏิบัติ
สรุปไดวา ระเบียบวินัยเปน ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติที่กาํ หนดขึ้น เพื่อ
เปนหลักใหคนปฏิบตั ิและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยาง
สงบสุข กรณีระเบียบวินัยในสถานศึกษา หมายถึง กฎเกณฑหรือขอบังคับที่สถานศึกษากําหนด
ขึ้นเพื่อเปนหลักปฏิบัตใิ นการควบคุม และสงเสริมพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยของสถานศึกษาเพื่อความสงบสุข และเพื่อพัฒนานิสัยที่ดีงามใหเกิดขึ้น เปน
คุณลักษณะทีด่ ีของคนในสังคมตอไป
3.2 ประเภทของระเบียบวินัย
การสรางเสริมระเบียบวินัยทีด่ ีในสังคมนั้น ควรใหคนในสังคมฝกปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือกฎเกณฑนั้นดวยความตองการที่จะประพฤติปฏิบตั ิตนเอง ไมใชเพราะกลัวถูกลงโทษ
หรือถูกตําหนิติเตียน ดังที่ ชม ภูมภิ าค (2525) กลาววา สิ่งที่จะบังคับใหปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ
หรือระเบียบนัน้ ก็คือ จิตใจของตนเอง เปนเครื่องเตือนใจไมวา จะอยูต อหนาหรือลับหลัง
การปฏิบัติเชนนี้ คือการมีระเบียบวินัยในตนเอง นั่นเอง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537 : 4-5; 2540 : 18)
ไดแบงวินัยออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. วินัยภายนอก หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติปฏิบตั โิ ดย
เกรงกลัวอํานาจหรือการถูกลงโทษ เปนการปฏิบัติทบี่ ุคคลดังกลาวไมมีความเต็มใจตกอยูในภาวะ
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2. วินัยในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกขอประพฤติ
ปฏิบัติสาํ หรับตนขึ้นโดยสมัครใจ ไมมีใครบังคับหรือถูกควบคุมจากอํานาจใดๆ และขอประพฤติ
ปฏิบัตนิ ี้ตองไมขัดกับความสงบสุขของสังคม วินัยในตนเองเกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคคลที่
ผานการเรียนรูอบรมและเลือกสรรไวเปนหลักปฏิบัติประจําตน
3.3 ความสําคัญของวินัย
“วินัย” มีความสําคัญมากในการอยูรวมกันของคนในสังคม สังคมใดก็ตาม
โดยเฉพาะสถานศึกษาถามีระเบียบวินัยทีด่ ีสามารถควบคุมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
ไดเรียนในสถานศึกษาก็จะอยูรวมกันอยางสันติ ไดมีผูใหความสําคัญของวินัยไวดังตอไปนี้
บรรจง ชูสกุลชาติ (2531 : 6-7) ใหขอคิดเกี่ยวกับความสําคัญเรื่อง
ระเบียบวินัยไววา สังคมจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อทุกคนมีวินัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของ
เยาวชนของชาตินั้น ยอมขึ้นอยูกับความมีระเบียบวินัยของครู ซึ่งเปนผูทําหนาทีอ่ อกกฎเกณฑ
หรือดูแลรักษา ถาคนไทยมีวินัยเพิ่มขึ้นมากกวานีบ้ านเมืองของเราก็เจริญมากขึ้น ความมีวินัยของ
พลเรือนตางกับความมีวินัยของทหาร
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2537 : 5-7) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของวินัยตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ไวดังนี้
1. ดานครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวมีวินัยไมวาจะเปนวินัย
ภายนอกหรือวินัยในตนเอง ยอมกอใหเกิดความไววางใจ เชื่อมั่นระหวางสมาชิก ทําใหเกิดสัม
พันธภาพทีด่ ภี ายในครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกผูเยาวของครอบครัวถาเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มี
สัมพันธภาพทีด่ ียอมเปนผูมบี ุคลิกภาพดี มีความมั่นคงทางจิตใจ กลาที่จะเรียนรูและปรับตัวในสิ่ง
ใหม ๆ อันจะเปนกําลังสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศสืบไป
2. ดานสังคม เมื่อกลุมคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ
ของสังคมรวมกัน ก็จะทําใหการดําเนินชีวติ อยูรวมกันของบุคคลเปนไปอยางสงบสุข หากสังคมใด
ที่สมาชิกในสังคมไรระเบียบวินัยทั้งที่เปนวินัยในตนเองและวินัยที่เกดจากการยอมรับปฏิบัตติ าม
กฎหมายขอบังคับ ยอมทําใหสังคมนั้นๆ ตกอยูในสภาวะสับสน
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3. ดานเศรษฐกิจ สภาพสังคมไทยในปจจุบันที่มีการดําเนินงานทางภาค
ธุรกิจอยางรวดเร็วโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารเปนเครื่องมือ เวลาจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่ง ซึ่งผู
ดําเนินธุรกิจจะตองรักษาและใชใหเกิดประโยชนคุมคาทีส่ ุด ดังนั้นการมีวินัยตรงตอเวลาจึงเปน
สิ่งจําเปนตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ดานการเมือง เหตุการณวุนวายทางการเมืองของไทยหลาย ๆ กรณี
เกิดขึ้นเนื่องจากนักการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวของกับการเมืองขาดระเบียบวินัยทางการเมือง
ซึ่งเหตุการณวนุ วายทางการเมืองเหลานี้ สงผลเสียตอภาพพจนของประเทศไทยในสายตาของชาว
ตางประเทศที่เขามาลงทุนประกอบกิจการตางๆ และสงผลเสียตอการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง
Hurlock (1984 : 393) กลาวถึงความสําคัญของวินัยสําหรับเด็ก
ดังนี้
1. วินัยชวยใหเด็กมั่นใจ เพราะเปนการบอกวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควร
ทํา
2. วินัยชวยใหเด็กหลีกเลี่ยงความรูสึก หรืออับอายตอพฤติกรรมผิด
ความรูสึกที่ไมสามารถเลี่ยงไดนี้ จะทําใหไมมีความสุขและเกิดการปรับตัวทีไ่ มดี วินยั จะชวยให
เด็กอยูในมาตรฐานการยอมรับของสังคม
3. วินัยชวยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมที่ไดรับการสรรเสริญ ซึ่งทําใหเด็ก
ไดรับความรักและการยอมรับ
ที่สําคัญคือนํามาซึง่ การปรับตัวเพื่อใหประสบผลสําเร็จและมี
ความสุข
4. วินัยชวยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงตนเอง ซึ่งจะกระตุนใหเด็กไดรับ
สิ่งที่เปนความตองการของเขา
5. วินัยชวยใหเด็กพัฒนาจิตสํานึกและมโนธรรม ซึ่งชวยทําใหการตัดสินใจ
และควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง
จากความสําคัญของการมีวินัย ซึ่งเปนเครื่องปลูกฝงการรูจักควบคุมตัวเอง
ทีละนอยเพื่อใหเกิดผลดี บุคคลจะกลายเปนผูมีพฤติกรรมนาพึงปรารถนาในสังคมของตน การชี้
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของการรูจักปกครองตนเองเปนสิง่ ที่ครูจะตองเอาใจใสปลูกฝงอยูเสมอจน
เปนนิสัยติดตัวไปในภายหนาเพื่อความเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมตอไป (เมธี ปลันธนา
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3.4 แนวคิดในการเสริมสรางความมีระเบียบวินัย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530 : 37) กลาวเกี่ยวกับระเบียบวินัยวา
ระเบียบวินัยทีต่ ึงเกินไป อาจทําใหเด็กสุขภาพจิตเสีย เกลียดการทําความดี ทุกคนควรอยูดวยกัน
ดวยความรักและเขาใจกัน ไมบังคับขูเข็ญเด็ก แตจริงใจ จริงจังกับการสงเสริมพฤติกรรมและ
ลักษณะทางจิตใจดีงามของเด็ก ซึ่งจะทําใหเกิดผลกับเด็กทั้งในปจจุบนั และเมื่อเด็กเติบโตเปน
ผูใหญ แลวดวย
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2530 : 107) นักจิตวิทยาพัฒนาการ กลาววา
เยาวชนในสังคมที่มั่นคงจะตองรูจักรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รูจักชวยตนเอง และสามารถเรียนรู
ที่จะทําอะไรดวยตนเองไดตามวุฒภิ าวะ
สุดใจ ทศพร (2531 : 49-51) กลาวถึงสาเหตุทที่ ําใหนักเรียนขาดวินัย
วา เปนเพราะผูบริหารเนนวิชาความรูมากเกินไป สอนไมครบองคประกอบ ครูมักสอนเรื่อง
ความรูและทักษะทุกสาขาวิชา แตขาดเทคนิคในการสอนดานคุณธรรม สมัยกอนนักเรียนมีความ
ยําเกรงครูและมีวินัยในตัวเองสูงกวาสมัยนี้ ครูฝายปกครองอยากใหนักเรียนมีวินัยแตสรางวินัยไม
เปน สรางวินัยโดยใชไมโครโฟน และใชไมเรียวเปนสื่อ ถาเปนเชนนี้สรางอยางไรก็ไมสําเร็จ
นักเรียนที่ถูกปลูกฝงวินัยมาตั้งแตประถม กลับกลายเปนคนขาดวินัย เมื่อมาถึงชั้นมัธยมทั้งนี้
เพราะการสรางระบบวินัยของโรงเรียนขาดความตอเนื่องกัน
พระพยอม กัลยาโณ (2534 : 10-12) กลาววา พระพุทธเจาตรัสถึง
หลักธรรม 7 ประการ ที่ชวยใหมีความปลอดภัยในการเดินทางของชีวิต และเปนตัวเสริม
ความสุขใหแกชีวิต หลักธรรมขอหนึ่งกลาวไวเกี่ยวกับเรื่องวินัยวา คนเราตองเปนคนจัดระเบียบ
วินัยชีวิตที่ดี จนกลายเปนคนดูดีมีระเบียบ ทําอะไรก็กลมกลืน ราบรื่น เขากับคนทั้งหลายทั้งปวง
ได และมีผลใหมีความเจริญกาวหนาในชีวิตการงานอีกดวย ในทางตรงกันขามถาคนเราไมจัด
ระเบียบวินัยชีวิตใหดกี ็จะถูกเขาลงโทษ ถาเปนนักเรียนก็จะตองถูกครูตี ดุดา วากลาวทําใหเสีย
บรรยากาศ
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แนวทางในการสรางเสริมวินัยและองคประกอบรวมในการสรางเสริมวินัยมีดังนี้
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2540 : 18-19)
1. การทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหบุคคลรูเห็นและปฏิบัติพฤติกรรมที่
ดี เพื่อเปนพื้นฐานและปฏิบัตติ อเนื่องจนเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2. การใชวัฒนธรรมในสังคม เปนแนวทางปฏิบัติผสมผสานกับหลักการ ทําให
เปนพฤติกรรมเคยชิน เชน การทําความเคารพดวยการไหวเมื่อพบผูใหญเปนสิ่งที่เด็กทําได
โดยงาย
3. การใชองครวม ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรมและ
สติปญญา ซึ่งเปนหลักทางการศึกษาและหลักการพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเขาใจใน
ความสําคัญ
ของสิ่งที่กระทํา มีความพอใจและยอมรับในสิ่งทีจ่ ะกระทํา ยอมนําไปสูความ
ถึงพรอม ในการกระทํา
4. การใชแรงหนุนสภาพจิตเปนการตั้งความมุงมั่นหรืออุดมการณและ
พยายามปฏิบตั ิตามเปาหมายที่มุงมั่นไว ซึ่งอาจทําใหเกิดการเปรียบเทียบ แตมีความภาคภูมิใจใน
ผลการปฏิบตั ิ หากใชมากเกินไปจะกลายเปนดูหมิน่ ผูอนื่ เกิดการแขงขันแยงชิง มุงความเดนและ
ความยิ่งใหญ
5. การใชเกณฑบังคับ เปนวิธีที่ทําใหเกิดวินัยไดชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไมมีผูใด
ควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเปนวิธีทไี่ มถูกตองในการเสริมสรางระเบียบวินัย
จากที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ระเบียบวินัยเปนกฎเกณฑ ขอบังคับที่กําหนด
ขึ้นเพื่อเปนหลักใหคนปฏิบตั ิและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสงบสุข ระเบียบวินัยสามารถสรางเสริมไดโดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน การใช
องครวมซึ่งเปนความสัมพันธระหวางจิตใจ พฤติกรรม และสติปญญา การตั้งความมุงมั่นหรือ
อุดมการณและพยายามปฏิบัตติ ามเปาหมายที่มุงมั่นไว
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาจริยธรรม
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรม
ดังนี้
1. รูปแบบ (Model)
1.1 ความหมายของรูปแบบ
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นักวิชาการไดใหความหมายของคําวารูปแบบไวหลายแนวคิดดังนี้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2529: 36) กลาววาในทางศึกษาศาสตร
รูปแบบ คือความสัมพันธของตัวแปร เปนกรอบของความคิดเปนการแทนความคิดออกมาใหเปน
รูปธรรม
อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) ไดกลาวไววา รูปแบบหมายถึง
โครงสรางของความเกี่ยวของระหวางหนวยตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ดังนั้นรูปแบบ นาจะมี
มากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร และตัวแปรดังกลาวตางมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
ประยูร บุญใช (2546 : 21) กลาววา รูปแบบเปนแบบแผนที่ได
จัดทําอยางเปนระบบระเบียบ มีจุดมุงหมายเฉพาะ ผานขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาอยางเปน
ระบบและมีหลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หรือความเชื่อเปนพื้นฐาน มีองคประกอบตาง ๆ
ที่เชื่อมโยงสัมพันธเพื่อชวยใหการดําเนินงานใดงานหนึ่งบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ดังนั้นจึงสรุปไดวา รูปแบบหมายถึงแบบแผนแสดงการจัดโครงสราง
และองคประกอบตาง ๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล
1.2 ประเภทของรูปแบบ
Keeves (1997. อางถึงในวัลลภา จันทรเพ็ญ 2544 : 86) ได
จําแนกรูปแบบเปน 5 ประเภทคือ
1. Analogue Models เปนรูปแบบทีใ่ ชหลักและรูปแบบนี้
ใหประโยชนในดานการทํานาย
2. Semantic Models เปนรูปแบบที่ใชการบรรยายดวย
ภาษาเปนหลัก รูปแบบนี้จงึ ขึ้นอยูกับความชัดเจนของภาษาที่บรรยาย และวิธีการบรรยาย
3. Schematic Models เปนรูปแบบที่ใชแผนภูมิหรือแผนที่
ตลอดจนความเชื่อมโยงเปนหลัก
4. Mathematical Models เปนรูปแบบที่สามารถเขียน
ความสัมพันธในรูปสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตรได
5. Causal Models รูปแบบนี้ไดรับความสนใจชวงหลัง
ค.ศ. 1970 และเพิ่มความสําคัญแกวงการวิจัยมากขึ้น เพราะมีการพัฒนาเทคนิคทางสถิติ
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1.3 การพัฒนารูปแบบ
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบ (Model) เปนเปาหมายสําคัญของการวิจัย
ในครั้งนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบใหชัดเจน โดยรูปแบบที่
ผูวิจัยนําเสนอในการวิจัยครัง้ นี้เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใชจดั กิจกรรมการฝกอบรมใหกับ
ผูเรียนโดยมีหลักการและบริบทในการใชเชนเดียวกับการสอนโดยทั่วไป ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงนํา
แนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มผี ูเสนอไวมาศึกษาวิเคราะห เพื่อสรุปเปน
ขอมูลในการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ดวย ดังนี้
รูปแบบการสอน (Teaching Model) หมายถึง แผนแสดงการจัด
โครงสรางและองคประกอบตางๆ ที่ใชในการพัฒนาผูเ รียนเกิดความเรียนรูตามจุดมุงหมายที่วาง
ไว (Saylor et.al. 1981; Joyce and Weil, 1986 ; Cole, 1987 ; ธวัชชัย
ชัยจิรฉายากุล, 2529 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2529)
1.3.1 องคประกอบของรูปแบบการสอน
รูปแบบการสอนโดยทั่วไปมีองคประกอบรวมที่สําคัญซึ่งผูพัฒนารูปแบบ
การสอนควรคํานึงดังตอไปนี้ (Joyce and Weil,1986)
1) หลักการของรูปแบบการสอนเปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อ
แนวคิดของทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเปนตัวชี้นําการ
กําหนด จุดประสงค เนือ้ หา กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบการสอน
2) จุดประสงคของรูปแบบการสอน เปนสวนที่ระบุถึงความคาดหวัง
ที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการสอน
3) เนื้อหาเปนสวนที่มีระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของรูปแบบการสอน
4) กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ เปนสวนที่ระบุถึงวิธีการ
ปฏิบัตใิ นขั้นตอนหนึ่ง ๆ เมื่อนํารูปแบบไปใช
5) การวัดและการประเมินผล เปนสวนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอน
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1.3.2 การจัดกลุมของรูปแบบการเรียนการสอน
Joyce and Weil (1986: 5-14) จัดกลุมของรูปแบบการ
เรียนการสอน เปน 4 กลุม ไดแก
1) กลุมที่เนนการประมวลผลขอมูล (The Information
Processing Family) รูปแบบการสอนในกลุมนีเ้ นนการคนหาและประมวลผลขอมูล ใหรู
ปญหาและใหผูเรียนไดพฒ
ั นาความคิดและสรางมโนทัศน รูปแบบการสอนในกลุม นี้บางรูปแบบ
เนนใหผูเรียนสรางมโนทัศนและทดลองสมมติฐาน บางรูปแบบมุงที่การพัฒนาความคิด
สรางสรรค บางรูปแบบมุงสงเสริมความสามารถทางสติปญญาโดยทัว่ ไป ตัวอยางของรูปแบบ
การสอนในกลุม นี้ เชน รูปแบบการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model)
รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร (Scientific Legerity Model) รูปแบบ
การสอน กลยุทธการจํา (Memory Model)
2) กลุมที่เนนตัวบุคคล (The Personal Family) รูปแบบ
การสอนในกลุม นี้มุงพัฒนาตัวบุคคล พัฒนาทัศนคติและคานิยมอันดีงาม เพื่อใหบุคคลมีความ
เขาใจ ในตัวเองดีขึ้น มีความรับผิดชอบตอการกระทําตนเอง มีความสามารถในการ
สรางสรรค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น ตัวอยางของรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน
รูปแบบการสอนแบบไมสั่งการ (Non Directive Teaching Model) รูปแบบการฝก
ความตระหนักรู (Awareness Teaching Model)
3) กลุมที่เนนความปฏิสัมพันธทางสังคม (The Social
Family)
รูปแบบการสอนในกลุม นี้มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสัมพันธอนั ดีกับบุคคลอืน่
และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเนนการใชกระบวนการประนีประนอมในการแกปญหา
เนนการมีสวนรวมกับผูอื่น โดยใชหลักการประชาธิปไตย ตัวอยางรูปแบบการสอนในกลุมนี้ เชน
รูปแบบการสอบแบบสืบสอบทางวิทยาศาสตร (Social Science Inquiry Model)
รูปแบบการสอนแบบใหคนควาเปนกลุม (Group Investigation Model )
4) กลุมที่เนนการปรับพฤติกรรม (The Behavioral
Systems Family) รูปแบบการสอนในกลุมนี้มุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และทักษะ
ในการปฏิบัติ ทฤษฎีพื้นฐานที่รองรับรูปแบบการสอนในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม (Social Learning Theory) หรือการปรับพฤติกรรม (Behavior
Modification) การรักษาเยียวยา พฤติกรรม (Behavior Therapy) การ
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1.3.3 การพัฒนารูปแบบการสอน
ในการพัฒนารูปแบบการสอนนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาได
ดังนี้ (Joyce and Weil, 1986: 11-12)
1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการนํามาพัฒนา
เปนรูปแบบ
2) นําแนวคิดของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห มากําหนดหลักการ
เปาหมายและองคประกอบอื่นๆที่เห็นวาสําคัญและจําเปน เพื่อใหรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งกําหนดทิศทาง ลําดับความสําคัญ รายละเอียดขององคประกอบเหลานั้น
3) กําหนดแนวทางในการนํารูปแบบไปใชเปนการใหรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการเงื่อนไขตางๆ ในการนํารูปแบการสอนไปใช
4) การประเมินรูปแบบ เปนขั้นตอนทดสอบความมีประสิทธิภาพ
ของรูปแบบทีส่ รางขึ้น โดยการประเมินความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีเปนการประเมินความถูกตอง
และความสอดคลองของทฤษฎีและการนําไปปฏิบตั ิ และการประเมินความเปนไปไดในเชิงของ
การปฏิบัติการ เปนการนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในสถานการณจริง นําคะแนนผลสัมฤทธิ์กอน
และหลังเรียนของกลุมที่สอนแบบเดิม และกลุมที่สอนโดยใชรูปแบบมาคํานวณคาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบหรือคํานวณหาคาเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดขึ้นหรือคํานวณความแตกตาง
ดานสถิติ
5) การปรับปรุงรูปแบบ แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนการนํา
รูปแบบไปทดลองใช การปรับปรุงรูปแบบระยะนี้ ใชขอมูลจากการประเมินความเปนไปไดเชิง
ทฤษฎีของกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น ระยะที่สองเปนการ
ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชขอมูลจากผลการทดลองใช ซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการสอบและ
ไปทดลองซ้าํ อาจทําไดหลายครั้งจนกวาจะไดผลเปนทีน่ าพอใจ
1.3.4 การนําเสนอรูปแบบการสอน
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การนําเสนอรูปแบบการสอนเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะการ
นําเสนอ รูปแบบที่ชัดเจนเขาใจงาย และชวยใหครูผูสอนเกิดความเขาใจและสามารถนํารูปแบบ
การสอน ไปใชไดหรือสามารถศึกษาและฝกตนเอง ใหใชรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
เกิดผลตามจุดมุงหมายของรูปแบบ ในการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนั้น Joyce and
Weil (1986) ไดเสนอเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to the
Model)
เปนการอธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ
ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน
ประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี ขอสมมติฐาน หลักการ และแนวคิดสําคัญที่เปน
พื้นฐานของรูปแบบการสอน
ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching)
เปนการ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปน
การใหรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ระบบของการปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการ
อธิบาย บทบาทของครู นักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสัมพันธของ
นักเรียนดวยกันซึ่งแตกตางกันไปในแตละรูปแบบ เชน บทบาทของครูอาจเปนผูนาํ ในการทํา
กิจกรรม เปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแ นะแนว เปนแหลงขอมูล เปนตน
3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of
Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการแสดงออกของครูตอนักเรียน การตอบสนองการกระทําของ
นักเรียน เชน การใหรางวัลแกผูเรียน การใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น การไมประเมินวาถูก
หรือผิด
4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (Support System)
เนนการอธิบายถึงเงื่อนไขสิ่งจําเปนที่จะทําการใชรูปแบบนั้นไดผล รูปแบบการสอนแบบทดลอง
ในหองปฏิบตั กิ าร ตองใชผนู ําที่ผา นการฝกฝนมาอยางดีแลว รูปแบบการสอนอยางมีทักษะ
นักเรียนจะตองไดฝกการทํางานในสถานการณที่และใชอปุ กรณที่ใกลเคียงสภาพการทํางานจริง
ตอนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) เปนการให
คําแนะนําและตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการนํารูปแบบการสอนไปใชใหไดผลดี เชน ควรใชเนื้อหา
ประเภทใด ควรใชผูสอนระดับใด เปนตน
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ตอนที่ 4 ผลที่ไดจากรูปแบบการสอน ทั้งผลทางตรงและทางออม
ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการใชรูปแบบการสอนนั้น ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับครูในการพิจารณา
และเลือกรูปแบบการสอนไปใช
สรุปไดวา แนวในการนําเสนอรูปแบบการสอนตามวิธีของ Joyce และ
Weil ซึ่งถือไดวา การนําเสนอรูปแบบการสอนที่มีความเหมาะสมที่สุด นําเสนอโดยการกลาวถึง
ทฤษฎีที่เปนพืน้ ฐานที่มาของรูปแบบ ตัวรูปแบบ และนํารูปแบบการสอนไปใช และผลที่เกิดกับ
ผูเรียนหลังจากการสังเกตการสอนและการอบรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลจริยธรรม
2.1 คุณลักษณะทีต่ องการวัด
การวัดและประเมินผลกิจกรรมนั้น ผูประเมินตองทําความเขาใจคุณลักษณะที่
จะตองวัด (สํานักงานทดสอบการศึกษา, 2531. อางถึงในวัลลภา จันทรเพ็ญ, 2544) ดังนี้
2.1.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะ
กระทํา หรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทํา
ใหทราบวาบุคคลมีจริยธรรมในระดับที่แตกตางกัน อาจมีการกระทําหนาที่คลายคลึงกันได
และบุคคลที่มกี ารกระทําที่เหมือนกัน อาจมีเบื้องหลังการกระทําและระดับจริยธรรมที่แตกตางกัน
ไดเชนกัน
เรณูวรรณ หาญวาฤทธ (2538) ไดสรุปวิธกี ารที่นิยมใชวัดและ
ประเมินระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม เปน 3 วิธี คือ
1. วิธีการตอบโตโดยอิสระ
2. วิธีวดั แบบมีตัวเลือกวิธนี ี้ยังใชการกระตุนดวยเรื่องที่ขัดแยงทาง
จริยธรรมแลวจัดหาคําตอบไวใหผูตอบเลือกขอที่ใกลเคียงกับคําตอบของตนเองมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียวในแตละเรื่อง
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3. วิธีประเมินผลและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา
เปนวิธีการที่ปรับปรุงมาจากวิธีการวัดแบบจัดหาคําตอบใหเลือกเพราะตัวเลือกมีลักษณะของการ
ชักจูงใหยอมรับเหตุผลในขัน้ ตางๆ
2.1.2 คานิยมเชิงจริยธรรม
ในสภาวะปกติบุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลัก 4 ประการ คือ ประการแรกเขามีความรูเรื่องในการที่จะกระทําเรื่อง
นั้นหรือไม รูจักการกระทําทีถ่ ูกตองเปนอยางไร ประการที่สอง เขาจะตองมีความสามารถในอันที่
ปฏิบัติงานนัน้ ประการที่สาม เขาตองอยูในบรรยากาศหรือสิ่งแวดลอมที่ชักนําใหเขาแสดง
พฤติกรรมหรือปฏิบัติการนัน้ ๆ และประการที่สี่ เขาตองแสดงความยินดีในการแสดงพฤติกรรม
นั้น เขาจึงจะบังคับตัวเองใหปฏิบัติงานได
การประเมินคานิยมเชิงจริยธรรมเปนกระบวนการที่มุงวัดปริมาณหรือระดับ
ของการมีจริยธรรมของบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาจริยธรรมของบุคคลนั้นใหสูงขึ้น ซึ่งสามารถ
ประเมินผลไดโดยการสรางแบบทดสอบ แบบสรางสถานการณ หรือแบบทดสอบวิเคราะหเนื้อหา
ในการประเมินขั้นของคานิยมเชิงจริยธรรมจะเปนการวัดหรือประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็น
ความรูสึกพฤติกรรมดานความรูสึก (Affective Domain) ของ Krathwohl,
Bloom, และ Masia (1973) เปนหลัก ซึ่งไดแกการรับรู การตอบสนองการเห็นคุณคา
การจัดระบบ และการมี คุณลักษณะ

2.1.3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสวนที่เปนมาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติ
ที่สังคมตองการ การกระทําใด ๆ ของบุคคลที่สอดคลองกับมาตรฐานการประพฤติที่ถูกตองดีงาม
ก็จัดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ในการประเมินผลจริยธรรมซึ่งเปนพฤติกรรมดานคุณลักษณะในสถานการณ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม จุดประสงคก็คงเปนไปเชนเดียวกับ
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1. เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เนือ่ งจากพฤติกรรม
ดานจริยธรรมเปนพฤติกรรมที่ตองการวิธกี ารอบรมสั่งสอนที่แตกตางจากพฤติกรรมดานความรู
ความคิด ดังนัน้ คําวา การสอนในทีน่ ี้ มีความหมายกวางกวาการสอนในหองเรียนปกติ กลาวคือ
หมายรวมถึงการจัดกิจกรรมและวิธีการอื่น ๆ อันมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางจริยธรรมใหแก
ผูเรียน จะนําไปสูการพัฒนาการทางดานนีท้ ี่เหมาะสมกับวัยและวุฒภิ าวะของเขาในทางที่พึง
ประสงคของสังคม ทั้งนี้หมายความวาเปนการวัดเพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงการอบรมสั่งสอน
ใหผูเรียน มีพัฒนาการดีขึ้นเปนการวัดระหวางเรียนหรือในภาคเรียน เพื่อดูวาผูเรียนมี
ขอบกพรองในพฤติกรรมดานนี้เปนประการใด จะปรับปรุงแกไขอยางไรตอไปในดานการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การอบรม หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใชผลจากการประเมินผลสรุปตามจุดประสงคของหลักสูตร การ
ใชผลการวัดตามขอนี้ คือนําผลการวัดไปรวมกับการวัดในดานความรู ความคิด และดานความ
คลองแคลวทางกาย ตามทีร่ ะบุไวในจุดประสงคของหลักสูตร ตามระเบียบวิธีที่กาํ หนดในระเบียบ
ประเมินผลในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน วานาพอใจ หรือไมนาพอใจ ตอไป
ดังนั้นผูสอนหรือผูประเมินควรคํานึงถึงประโยชนของการวัดผล เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเปนอันดับแรกแลวตามดวยความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการแกไขปรับปรุงความบกพรองที่ยังปรากฏ
อยูในตัวผูเรียนตามผลการวัดบงชี้ ทั้งนี้เพื่อแกไขใหผูเรียนไดพฒ
ั นาคุณลักษณะหรือจริยธรรม
ไปสูจดุ หมายที่หลักสูตรไดกําหนดไวในทีส่ ุด
นักการศึกษาและนักวัดผลไดเสนอแนะขัน้ ตอนในการประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมไว ดังนี้ (วัลลภา จันทรเพ็ญ, 2544)
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหพฤติกรรม เปนการแยกแยะคุณลักษณะ
จริยธรรมออกเปนพฤติกรรมยอยที่สามารถตรวจสอบปริมาณไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งทั้งนี้คุณลักษณะ
จริยธรรมแตละคุณลักษณะจัดเปนพฤติกรรมรวม ไมอาจหาวิธีการตรวจสอบไดโดยตรง จําเปน
จะตองพิจารณาจากพฤติกรรมยอยในสถานการณตาง ๆ แลวจึงสรุปวานักเรียนมีจริยธรรมนั้น
หรือไม
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ขั้นที่ 2 การเลือกวิธีการวัดและสรางเครื่องมือการวัด เมื่อวิเคราะหได
พฤติกรรมยอยของจริยธรรมแลว ครูผูสอนจะตองเลือกวิธีการวัดพฤติกรรมยอยเหลานั้น ซึ่งอาจ
ตองสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวัดดวย วิธีการวัดอาจมีไดหลายวิธี
ขั้นที่ 3 การกําหนดเกณฑในการตัดสิน หมายถึง การกําหนดระดับ
ของพฤติกรรมยอยและพฤติกรรมรวม ซึ่งเปนระดับทีค่ รูคาดวาเปนระดับของการมีพฤติกรรม
นั้นๆ จริงหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากนักเรียนแสดงพฤติกรรมถึงระดับที่ครูกําหนดแลวครูจะ
ตัดสินวานักเรียนมีพฤติกรรมจริยธรรมอยูในขั้นที่นา พอใจ
ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 เปนขั้นที่ครูใชเครื่องมือดําเนินการวัดกับนักเรียน
เพื่อใหได “ปริมาณ” เกี่ยวกับเหตุผล ทัศนคติ และพฤติกรรมจริยธรรมวานักเรียนมีอยูมากนอย
เพียงใดและอยูในทิศทางใด “ปริมาณ” ที่วัดไดนี้อาจใชตัวเลขคะแนนแทนการใหเหตุผล เปน
ความถี่ของการแสดงพฤติกรรมหรือระดับคุณภาพตามเกณฑในวิธีการวัดที่ครูเลือกใชเมื่อไดรับ
ปริมาณมาแลวครูตองนําปริมาณนั้นมาเปรียบเทียบกับ “เกณฑ” ที่กําหนดในขั้นที่ 3 เพื่อวินิจฉัย
วานักเรียนแตละคน หรือแตละกลุมมีพฤติกรรมถึงขั้นที่เรียกวามี “จริยธรรม” นั้นๆ หรือไม
หรือมี “จริยธรรม” นั้นอยูใ นระดับใด
ขั้นที่ 6 การลงความเห็นเพือ่ พัฒนาจริยธรรมหลังจากที่ครูวินิจฉัยจุดดีจุดดอยของนักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมแลว ครูจะตองพิจารณาตอไปวาจะสงเสริมจุดดีของ
นักเรียนไดอยางไรเพื่อใหลกั ษณะที่ดนี ั้นคงอยูและพัฒนายิ่งขึ้น และจะแกไขจุดดอยของนักเรียน
ไดอยางไร เพื่อใหนักเรียนขจัดหรือแกไขคุณลักษณะทีไ่ มดีนั้นได การพิจารณาในขัน้ นี้เปนการ
คิดถึงกระบวนการเรียนการสอนในอันทีจ่ ะอบรม และสงเสริมใหนักเรียนมีจริยธรรมในขั้นสูงขึ้น
เปนลําดับ
2.2 เทคนิคการวัดและประเมินผลจริยธรรม
ในการประเมินจริยธรรมโดยใชเครื่องมือที่อาจารยผูสอนสรางขึ้นเอง มี
วิธีการประเมินไดทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานเจตคติและความ
เชื่อทางจริยธรรม และในดานพฤติกรรมจริยธรรม เทคนิคการวัดและประเมินมีหลายวิธีแลวแต
ความตองการที่จะมุงวัดปริมาณของการมีจริยธรรมดานใด ซึ่งแตละดานเปนองคประกอบของ
จริยธรรมดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งสามารถประมวลได ดังนี้
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1. การสังเกตพฤติกรรมจริยธรรม วิธีนี้ถอื วาเปนวิธีการประเมินที่ตรงที่สุด
เพราะการแสดงออกของนักเรียนมีความสม่ําเสมอ และการสังเกตผลเปนระยะเวลานานยอม
แสดงถึงรูปแบบของการประพฤติปฏิบัตใิ นลักษณะประจําตัวของนักเรียน
การสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมเปนกระบวนการใชประสาทสัมผัสของครู
โดยเฉพาะการเห็นและการไดยิน ตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องนักเรียนในสถานการณตาง ๆ ซึ่งอยู
ในขอบเขตที่กาํ หนดไวลวงหนา การที่ตองสังเกตพฤติกรรมเฉพาะในสถานการณที่กาํ หนดไวก็
เพราะ กอนการสังเกตจะตองเลือกพฤติกรรมในสถานการณบางอยางที่เปนตัวแทนของจริยธรรม
ที่ตองการประเมิน เพราะจริยธรรมอยางหนึ่งอาจมีองคประกอบที่เปนพฤติกรรมยอยไดมากมาย
และครูไมสามารถสังเกตพฤติกรรมยอยทั้งหมดได จึงจําเปนตองเลือกพฤติกรรมที่เปนตัวแทน
ของจริยธรรมโดยใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรม
การเลือกพฤติกรรมยอยเพื่อทําการสังเกตนี้ ทําใหผูสังเกตสามารถ
เตรียมแบบบันทึกการสังเกตและการวางแผนไวลวงหนาได ถือเปนการสังเกตอยางมีระบบ ซึ่ง
เปนวิธีการที่มปี ระโยชนสําหรับผูที่ยังไมเชี่ยวชาญในการสังเกต และมีเวลาสังเกตไมมากนัก การ
แปลผลของการสังเกตก็งายกวา
ในการสังเกตพฤติกรรมจริยธรรมครูตองสังเกตหลายๆ ครั้งในชวงเวลา
ตางๆ กันนอกจากจะใหครอบคลุมสถานการณที่ตางกันแลว ยังตองการความเชื่อมั่นวาพฤติกรรม
นั้นเปนการแสดงออกสม่ําเสมอ ซึ่งทําใหแนใจวานักเรียนมีพฤติกรรมนั้นจริง ไมใชพฤติกรรมที่
ครูสังเกตเห็นโดยบังเอิญ และเมื่อสังเกตแลวควรบันทึกผลทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อกันลืม หรืออาจใช
ความประทับใจตอพฤติกรรมที่ดีหรือไมดขี องนักเรียนครั้งใดครั้งหนึ่ง มาประกอบการตัดสิน
พฤติกรรมจริยธรรม และการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมจริยธรรม โดยการสังเกต มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
ขั้นที่ 1 เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมแลวครูจะไดรายการพฤติกรรมที่
เลือกสรรแลววาเปนพฤติกรรที่ครอบคลุมสถานการณตา ง ๆ เหมาะสมกับชั้นและวัยของผูเรียน
นําพฤติกรรมเหลานั้นมาจัดทําตารางบันทึกการสังเกต
ขั้นที่ 2 กําหนดเกณฑคะแนนการยอมรับวาผูเรียนมีพฤติกรรม
จริยธรรมเปนที่นาพอใจ การกําหนดเกณฑควรใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละทองถิ่น ตัวเกณฑ
จะใชเปนเครือ่ งชวยวินิจฉัยและชวยในการปรับปรุงตัวผูเรียนไดเปนอยางดี
ขั้นที่ 3 เปนขั้นตอนการวางแผนการสังเกตและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน การประเมินโดยวิธีการสังเกตเปนงานทีต่ องใชเวลามาก จําเปนตองมีการวางแผนการใช
เวลาในการสังเกต เพื่อใหการสังเกตไดผลตามทีต่ องการและสังเกตนักเรียนไดอยางทั่วถึง
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ขั้นที่ 4 เมื่อไดผลจากการสังเกตมาแลว ผูประเมินตองนําผลนั้นมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑที่วางไวในขั้นที่ 2 เปนขั้นของการวินิจฉัยวานักเรียนผานเกณฑที่
วางไวหรือไม ถาผานเกณฑแลวยอมรับวานักเรียนมีพฤติกรรมที่สะทอนถึงการมีจริยธรรมนั้นแลว
ถายังไมผา นเกณฑที่ประเมินอาจพิจารณาใหลึกซึ้งลงไปวา นักเรียนดอยในลักษณะใด โดยดูจาก
พฤติกรรมยอยในแตละตัว พฤติกรรมยอยใดนักเรียนไดคะแนนนอยชี้บงถึงความจําเปนในการ
กระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีจนกระทั่งประพฤติปฏิบตั ิออกมาใหปรากฏ
2. การสัมภาษณ เปนเทคนิคที่สามารถใชเพื่อสอบถาม ถึงพฤติกรรมที่
นักเรียนกระทําอยูนอกชั่วโมงเรียน หรืออยูที่บาน เชน การชวยงานบาน การนําเงินหยอดกระปอง
ออมสิน ประหยัดการใชนา้ํ ใชไฟฟา ทั้งนี้ครูตองคํานึงถึงภูมิหลังทางทางครอบครัวของนักเรียน
แตละคน รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบความเชื่อถือไดในคําตอบของนักเรียน
3. การประเมินจากเพื่อนหมายถึงใหนกั เรียนในชั้นชวยประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียนคนอื่น ๆ เชน ใชเทคนิค “ใครเอย” หรือการสอบถามขอมูลโดยตรง
4. การตอบแบบสอบถาม เปนการใหผูตอบแสดงความรูสึกของตนเอง ใน
แตละขอความตามมาตราสวน ซึ่งอาจเปนมาตรสวน 3 ระดับ 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ ขอความที่
ใชแสดงความรูสึกอาจจะเปนขอความทางบวกที่แสดงความพึงพอใจ และขอความทางลบที่แสดง
ความไมพึงพอใจตอวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่ง คําตอบเหลานั้นจะใช
วิธีการใหคะแนนตามน้าํ หนักในแตละขอ
5. การตอบแบบทดสอบวิเคราะหเนื้อหา แบบทดสอบชนิดนี้ เปนการ
ตั้งคําถามหรือกําหนดสถานการณใหตอบคําถาม แลวนําคําตอบทีไ่ ดไปวิเคราะหวาอยูในขั้นการ
ใชเหตุผล เชิงจริยธรรมขั้นใด
Kohlberg (1976) ไดสรางแบบสอบถามชนิดปลายเปดขึ้นเพื่อ
รวบรวม ขอมูลในการศึกษาโดยเลาเรื่องจากสถานการณสมมุติที่เกี่ยวของกับจริยธรรม ซึ่งเปน
เหตุการณขัดแยงระหวางความตองการสวนตัว กับกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคม ใหผถู ูก
ทดสอบฟงกอนแลวถามเหตุผลวาเรื่องอยางนี้ควรทํา เพราะเหตุผลใด จากนัน้ ก็นาํ เอาเหตุผลตาง
ๆ จากคําตอบมาวิเคราะหวาจัดอยูในจริยธรรมขั้นใด
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6. การประเมินโดยการสรางสถานการณ เปนการประเมินจริยธรรมโดย
การสรางสถานการณ มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกสถานการณ
การเลือกสถานการณเพื่อใหนักเรียนพิจารณาเลือกความรูสึกหรือความ
คิดเห็นเชิงจริยธรรม จะตองคํานึงถึงสถานการณทแี่ ตกตางกันและที่ผูกพันกับจริยธรรมนั้น โดย
อาศัยหลักของการวิเคราะหพฤติกรรมมาชวย
ขั้นที่ 2 การแตงสถานการณ
จากสถานการณที่เลือกไวในขั้นที่ 1 ตองนํามาแตงเติมใหเปนสถานการณที่
บุคคลในสถานการณปฏิบตั คิ ลอยตามหรือขัดแยงกับจริยธรรม เพื่อที่จะเกิดแงมุมที่จะใหนักเรียน
พิจารณา และทําใหสถานการณชัดเจนยิ่งขึ้น
7. การรายงานตนเอง เปนการใหนักเรียนบอกถึงความสนใจ ความรูสึกนึก
คิด เจตคติ และบุคลิกภาพ การใชในการรายงานตนเองนั้น สวนใหญมักจะใชการทดสอบทาง
จิตวิทยา การตอบแบบสอบถาม หรือจดบันทึกประจําวัน วิธีการรายงาน ตนเองนี้มจี ะไมไดรับ
การยอมรับในกลุมของนักปรับพฤติกรรมยุคแรกๆ เนื่องจากมีปญหาทางดานความตรง ความ
เที่ยง
และความแมนยําของเครื่องมือในที่ใชในการรายงานตนเอง ดังนั้นจึงควรใชรวมกับ
วิธีการประเมินแบบอื่นๆ ดวย เพื่อที่จะทําใหไดขอมูลทีช่ ัดเจนขึ้น
การรายงานตนเองนี้มักจะใชในชวงเริ่มตน ของการดําเนินการปรับพฤติกรรม
ทั้งนี้เพื่อการกําหนดขอบเขต และความรุนแรง ของพฤติกรรมที่เปนปญหา ตลอดจนเปนแนวทาง
ที่จะกําหนดวิธีการดําเนินการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหานั้น เพราะบางครั้งนักปรับพฤติกรรม
พบวาบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมที่เปนปญหา ไมใชเปนเพราะวาเขาไมสามารถแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
ที่เหมาะสมได หากแตวาพวกเขาอาจจะคิดในทางลบ หรือมีความวิตกกังวลเกินกวาเหตุนนั่ เอง
ดังนั้นทางแกไขไมไดอยูที่พฤติกรรมโดยตรงแตจะตองแกไขที่ความคิดของพวกเขามากกวา เปน
ตน
การรายงานตนเองมีขอดีอยูหลายประการ โดยเฉพาะประหยัด ครอบคลุม
ดานตางๆ ที่ตองการจะประเมิน ใชรวมกับการประเมินแบบโดยตรงได แตก็มีขอจํากัดอยูหลาย
ประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงความนาเชื่อถือของขอมูล ทั้งนี้เพราะการประเมินโดย
การใชการรายงานตนเองอาจไดรบั ผลกระทบจากการบิดเบือนขอมูลของผูตอบ ความปรารถนา
ของสังคม และความคาดหวังของผูตอบแบบรายงานตนเอง นอกจากนี้สิ่งที่ไดจากการประเมินนั้น
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จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมสามารถ
ดําเนินการไดอยางหลากหลาย อาจใชแบบประเมินความรู แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมซึ่งเปน
แบบวัดที่นักศึกษารายงานตนเอง รวมกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม เพื่อใหได
ขอมูลที่ชัดเจนและเที่ยงตรงมากขึ้น การใชแบบประเมินความรู แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม
วัดความรู ความคิด อารมณและความรูสึก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่อยูในตัวของบุคคลไมสามารถ
สังเกตเห็นได (Covert Behaviors) และใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม
กับ พฤติกรรมที่สามารถสังเกต และวัดไดโดยตรง (Overt Behaviors)

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมทางปญญา และการพัฒนา
จริยธรรมดานตาง ๆ มีดังนี้
สุวรรณา อรามเมธาพงศา (2531: 5-7) ไดทาํ การศึกษาปญหาทางวินัย
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในทัศนะของนักเรียนโดยมี
ความ มุงหมายเพื่อศึกษาความเห็นของนักเรียนที่มีตอ ระเบียบโรงเรียน ความเหมาะสมของ
ระเบียบ การแตงกาย และระเบียบความประพฤติของนักเรียน การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผดิ
ระเบียบของโรงเรียน และความบกพรองทางวินัยของนักเรียน แยกตามเพศ ชนิด โรงเรียน
ระดับชั้น และสังกัดโรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 500 คน กําลังเรียนอยูระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนราษฎร และโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน
16 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในชัน้ ม.ศ.2 และม.ศ.3 ของ
โรงเรียนชาย โรงเรียนหญิง และโรงเรียนสหศึกษา ทั้งโรงเรียนราษฎรและโรงเรียนรัฐบาล มี
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนที่มีตอระเบียบโรงเรียนแตกตางกัน
ระพิน ชูชื่น (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการ
สงเสริม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 123
รูป ในดานการสั่งสอนอบรม การสนับสนุนกิจกรรม การใหคาํ แนะนํา และการสื่อสารระหวาง
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ทิฆัมพร สุภาพ (2535: บทคัดยอ) ทําการวิเคราะหกิจกรรมสงเสริม
จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะทางจริยธรรมสวนใหญ ไดแก
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความเมตตากรุณา ในการวิเคราะหกิจกรรมที่นักเรียนจัด
ขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการจัดกิจกรรม 2 ประเภท ซึ่งแตละกิจกรรมกอใหเกิด
คุณลักษณะทางจริยธรรม ดังนี้ กิจกรรมบังคับกอใหเกิดความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
และการตรงตอเวลา เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา คุณลักษณะทางจริยธรรมที่เกิดจากกิจกรรม
นักเรียน ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และความใฝรู
สัณหพัฒน อรุณธารี (2535) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมสราง
เสริมระเบียบวินัยเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา โรงเรียนทุกแหงมีเปาหมายมุงใหเด็กไดฝกความมีวินัย
ตามพัฒนาการและความพรอมของเด็กในแตละวัย และมีนโยบายใหเด็กปฏิบตั ิเครงครัด
ปานกลาง การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใชวิธีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนให
สะอาดและมีระเบียบ การสงเสริมและสนับสนุนครูอนุบาลในการจัดกิจกรรมใชวิธีการรวม
ปรึกษาหารือ และติดตามผลการแกปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมสรางเสริมระเบียบวินัย พบวา
สวนมากครูอนุบาลใชกิจกรรมการสนทนา รองลงมาคือใหเด็กฝกปฏิบัติจริง เลานิทาน สาธิต
และรองเพลง ตามลําดับ ปญหาในการจัดกิจกรรมสรางเสริมระเบียบวินัย ในดานการบริหาร
ผูบริหารไมสามารถติดตามและประเมินผลงานตามแผนหรือโครงการจัดกิจกรรมได และครู
อนุบาลไมสามารถดําเนินการตามแผนหรือโครงการจัดกิจกรรมสรางเสริมระเบียบวินัย
ดานอุปกรณและสถานที่ ผูบ ริหารและครูอนุบาลมีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องการจัด
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ออยทิพย ทองดี (2537) ไดทําการศึกษาผลของการพัฒนาจริยธรรม
ดานความรับผิดชอบดวยวิธีการสรางความตระหนักและการปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานโคนวิทยา อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ปการศึกษา 2536
จํานวน 24 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 12 คน และกลุมควบคุม 12 คน กลุมทดลองไดเขา
รวม
กิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัย พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบดวยวิธีการสรางความตระหนักและการปรับพฤติกรรม (กลุมทดลอง) มีจริยธรรมดาน
ความรับผิดชอบสูงกวา นักเรียนทีไมไดรับการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ (กลุม
ควบคุม) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
พัชรา บุญเลา (2538) ไดทําการศึกษาผลของการเขาคายจริยธรรม พรอม
ทั้งการใหคําปรึกษาแบบกลุม ที่มีตอจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2,3 โรงเรียน
เลยกิตติวิทยาคม อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2538 ซึ่งมีคะแนนจริยธรรมสูง
กลาง และต่ํา ซึ่งสมัครเขารับการทดลอง จํานวน 54 คน ใชเวลาทดลอง 7 วัน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก โปรแกรมการเขาคายจริยธรรมพรอมทั้งการใหคาํ ปรึกษาแบบกลุม จํานวน 7
โปรแกรม และแบบสอบถามวัดจริยธรรมวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาที่ (t-test) ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ นักเรียนที่เขาคายจริยธรรม พรอมทั้งการใหคําปรึกษาแบบกลุมภายหลังการทดลอง
1 สัปดาห 1 เดือน และ 3 เดือน มีจริยธรรมแตกตางจากการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาที่คะแนนจริยธรรมพบวา นักเรียนที่เขาคายจริยธรรมพรอมทั้งให
คําปรึกษาแบบกลุม ทั้งกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่าํ มีคะแนนจริยธรรมเพิ่มขึ้นทั้ง 6 ดาน
หลังจากการทดลอง 1 สัปดาห 1 เดือน และ 3เดือน ทั้ง 3 กลุม
ดวงแกว คงเพชรศักดิ์ (2539) ทําการศึกษา “ผลการใชกลุมฝกอบรมที่มี
ตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4” โรงเรียนบานธารทหาร อําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2538 จํานวน 36 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน
และกลุมควบคุม 18 คน กลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมกลุมฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลา
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ศศิธร ดีเหมาะ (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของการใชกลุมสัมพันธที่มี
ตอการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2538 จํานวน 20 คนโดยแบงเปนกลุมทดลอง
10 คน และกลุมควบคุม 10 คน กลุมทดลองเขารวมกลุมสัมพันธตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยผูวิจยั เปนผูนาํ กลุม สัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที รวม 5 สัปดาห สวนกลุม
ควบคุมเรียนตามปกติ ผลการวิจัยสรุปไดวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนความ
มีวินัยใน ตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีคะแนนความมีวินยั ในตนเองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมจิตต สุวรรณวงศ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดสภาพการณเสริม
ความคิดเชิงคุณธรรมสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจและ
อธิบายการจัดสภาพการณเสริมความคิดเชิงคุณธรรมสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเพื่อ
พัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวาการใชการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดย
ครูใชคําถามเพื่อใหเด็กสะทอนความรูสกึ และปญหาของตนเอง ชวยใหเด็กคิดหาวิธีแกปญหาดวย
ตนเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเปนพฤติกรรมที่จะไมสรางปญหาแกตนเองและ
ผูอื่น ผูวิจัยพบวาการใชการสื่อสารวิธีนกี้ ับเด็กที่ควบคุมตัวเองไดสงู สามารถพัฒนาวินัยในตนเอง
มากกวาเด็กทีค่ วบคุมตัวเองไดต่ํา และการใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการพัฒนาการ
สอนอยางเปนระบบตอเนื่องของผูวิจัยในฐานะครู เริ่มจากการไตรตรองแนวคิดคอนสตรัคติวิสต
จนเกิดความชัดเจน ดําเนินการสอนและสะทอนการสอนโดยปรับไดตามความเชื่อที่เกิดจากความ
เขาใจในแนวคิดนัน้ ชวยใหผูวิจัยพัฒนาความรูความเขาใจในพัฒนาการของเด็ก มีทักษะในการ
ปรับการดําเนินการสอน ทําใหผูวิจัยใชการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการใหเด็กไดรับผล
ตามธรรมชาติจากพฤติกรรมที่เด็กกระทําและผลที่สัมพันธและสมเหตุสมผลอยางตอเนื่องได
เหมาะสม สงผลใหเกิดการพัฒนาวินัยในตนเอง
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วัลลภา จันทรเพ็ญ (2544) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปญญา และนําไปใชกบั นักศึกษาชางอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ชางอุตสาหกรรมในกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปญญากับกลุมควบคุมที่ไดรับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมตามปกติ
ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมพัฒนาขึน้ ตามแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา มีการดําเนินกิจกรรมของเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะเสนฐาน ระยะทดลอง
และระยะติดตามผล การดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง มีการใหความรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการความคิดความเขาใจ และทักษะการคิดเพื่อควบคุมตนเอง ดวยเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา การเขียนโครงการชวยเพื่อน การซักซอมซ้ํา การใหขอมูลปอนกลับและ
เสริมแรงทางบวก
2. ผลของการใชรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปญญา ปรากฎวา 1) นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม ในระยะ
เสนฐาน ระยะทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) นักศึกษา
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม แตกตางจากนักศึกษากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. งานวิจัยตางประเทศ
งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมทางปญญา และการ
พัฒนา จริยธรรมดานตาง ๆ มีดังนี้
Broden และคนอืน่ ๆ (1970: 349) ไดศึกษาผลของการใชแรงเสริม
ในการปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและปฏิบัตติ ามระเบียบของหองเรียนกับนักเรียนพิเศษ เกรด
7-8 จํานวน 13 คน ที่มีปญหาเรื่องการพูด การอาน และพฤติกรรมดื้อรั้นไมฟง ครูไมสนใจ
การเรียน ไมทาํ งานทีค่ รูมอบหมาย ผลการวิจัยพบวา การใชแรงเสริมทางสังคมดวยการชมเชย
สามารถปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนและปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยของหองเรียนของนักเรียนพิเศษให
ดีขึ้นได
Wiggins (1971) ไดศึกษาเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง พบวาผูมีวินัย
ใน ตนเองสูงมีความรับผิดชอบมาก มีความวิตกกังวลนอย มีความ อดทน มีเหตุผลของตนเอง
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Ayllon และ Roberts (1974: 71-76) ไดศกึ ษาการลดปญหา
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนและใหสนใจแสดงพฤติกรรมสนใจเรียนมากขึ้น โดยการเสริมแรง
พฤติกรรมที่อยูในระเบียบวินัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 5 ที่มีพฤติกรรมความไมมี
ระเบียบวินัยในชั้นเรียนโดยมักกอกวนชั้นเรียนในขณะทีค่ รูใหอาน ผลการวิจัยพบวาการเสริมแรง
ดวยระเบียบวินัยสามารถลดพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนและเพิ่มพฤติกรรมการอานดวย
Neyer (1998) ไดศึกษาผลกระทบของการสอนเรื่องความเมตตาและ
กรุณา(Love and Compassion) โดยใชโปรแกรมการสอนหรือใหการศึกษาแกวัยรุน
ซึ่งจากการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัตติ อสัตวเสมือนกับการปฏิบัตติ อ
มนุษยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนีผ้ ูที่เขารับการทดลองยังไดเสนอใหนาํ เทคนิคนําไปใช
เพื่อลดความรุนแรง และเพิม่ ความตระหนักรูและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
พบวา รูปแบบการสอนหรือโปรแกรมการสอน รูปแบบการอบรม ที่สรางขึ้นตามแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรม สามารถชวยพัฒนาจริยธรรมของผูเรียนระดับตางๆ ไดเปน
อยางดี โดยมีผูวิจัยหรือครูผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและคอยใหความชวยเหลือ
แนะนํา และเปนตัวอยางที่ดี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรม
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ที่ตองการพัฒนา ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมของ
ครูและนักศึกษาสาขาครุศาสตร
2. สัมภาษณครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารหนวยงานตนสังกัด ฃ
องครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงประสงค
3. สํารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และนักศึกษา
สาขาครุศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่
พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามแนวพุทธวิธี คือ หลักการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา โดยดําเนินการดังนี้
1. นําประเด็นสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพื้นฐานและ
จัดอันดับพฤติกรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนา เปนแนวในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่ใชในการ
พัฒนาจริยธรรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรม และการวัดผลประเมินผลจริยธรรม
3. กําหนดกรอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมตามหลักพุทธวิธี คือ การสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4. กําหนดองคประกอบ และรายละเอียดของรูปแบบการจัดกิจกรรม
5. จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการจัดกิจกรรม
6. ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรม เอกสารประกอบรูปแบบการจัด
กิจกรรม
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ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมและเอกสารประกอบรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ประกอบดวย
รศ.เปรื่อง จันดา
รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดร.วัลลภา จันทรเพ็ญ
อาจารย 3 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร. ประยูร บุญใช
ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7. แกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม เปนแบบวัดที่นักศึกษาเปนผูประเมินตนเอง
ลักษณะเปนแบบรายงานตนเอง ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ให
นักศึกษาประเมินตนเองวาไดทําพฤติกรรมเหลานั้นในระดับใด จากมาตรวัด 5 ระดับ คือ ทํา
ทุกครั้ง ทําบอยครั้ง ทําพอ ๆ กับไมทาํ ทํานอยครั้ง และไมทําเลย การตรวจผลการตอบให
คะแนนเปน 5, 4, 3, 2, และ 1 คะแนน ในขอที่เปนพฤติกรรมทางบวก และถาเปน
พฤติกรรมทางลบ ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4, และ 5 คะแนน ตามลําดับ (วัลลภา
จันทรเพ็ญ, 2544 : 152) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม จําแนกเปน 3 แบบคือ แบบวัด
พฤตกรรมจริยธรรมดานความเมตตา กรุณา ดานความรับผิดชอบ และดานความมีวินัยใน
ตนเอง
2. แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม เปนแบบใหนักศึกษาบันทึกพฤติกรรม
ของตนเองเปนเชิงพรรณนา ตามแบบบันทึก กอนการเขารวมกิจกรรม ขณะรวมกิจกรรมและ
หลังการเขารวมกิจกรรม
ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย
รศ.อาภรณรัตน สารทัศนานันท รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ผศ.ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ

ผูชวยศาสตราจารย คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดร. ภูมิพงษ จอมหงษพิพัฒน อาจารยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช
ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
1. แบบแผนการทดลอง เปนวิธีการวิจัยแบบ randomized controlgroup pretest-posttest design
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2549
จํานวน 5 หมูเรียน รวม 217 คน
2.2 กลุมตัวอยางการวิจัย เปนนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5
ป) ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2549 โดยการสุมแบบ cluster
random sampling ได 2 หมูเรียน และสุมอีกรอบ เพี่อใหไดกลุมทดลอง 1 กลุม ซึ่ง
เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา และกลุมควบคุม 1 กลุม คือนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 3. วิธีการดําเนินการทดลองและขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยมีระยะการดําเนินงาน 3 ระยะ คือ
3.1 ระยะเสนฐาน เปนระยะที่เก็บรวบรวมขอมูลเสนฐานของกลุมตัวอยาง
ทั้ง 2 กลุม โดยใหนักศึกษาตอบแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมกอนเขาสูการทดลองและให
นักศึกษาเขียนคุณลักษณะซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมจริยธรรมของตัวเอง
3.2 ระยะทดลอง การดําเนินการในระยะทดลอง ดําเนินการโดย
3.2.1 ดําเนินการทดลอง ดังนี้
1.นักศึกษากลุมทดลองไดรับการพัฒนาจริยธรรมตามรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมที่ผวู ิจัยพัฒนาขึ้น ดําเนินการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เขารวมกิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการตอเนื่องใชเวลา 3
วัน วันละ 8 ชั่วโมง (8.30-16.30 น.)
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ระยะที่ 2 เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมซึ่งจัดรายสัปดาห
รวม 4 สัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง
2. นักศึกษากลุมควบคุม เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และกิจกรรมนักศึกษาของกองพัฒนา
นักศึกษาตามปกติ
3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะทดลอง สําหรับทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาตอบแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในสัปดาหที่ 4
ของระยะทดลอง
2.นักศึกษาบันทึกพฤติกรรมจริยธรรมของตนเองทุกสัปดาห
หลังจากรวม กิจกรรมอบรมปฏิบัติการตอเนื่อง สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนเวลานาน 4 สัปดาห
3.2.3 ระยะติดตามผล เปนระยะการติดตามผลพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาหลังการทดลอง 2 สัปดาห กําหนดใหนกั ศึกษาตอบแบบประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมในสัปดาหที่ 2 หลังการทดลอง และเขียนบันทึกความกาวหนาของพฤติกรรม
จริยธรรมเปนการศึกษาความคงอยูของพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลังจากการเขารวม
กิจกรรม
4. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังนี้
4.1 วิเคราะหพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาทั้งกลุมที่เขารวมกิจกรรม
และไมเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาจริยธรรม โดยใชสถิติพื้นฐาน คํานวณหา
คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวัดพฤติกรรมจริยธรรมแต
ละครั้ง
4.2 วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและนักศึกษาที่ไมไดรวมกิจกรรม โดยการทดสอบ
t-test แบบ independent
4.3 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมกอนและหลังการเขารวม
กิจกรรม โดยการทดสอบ t-test แบบ dependent
4.4 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมหลังการรวมกิจกรรม
และระยะติดตามผล (หลังรวมกิจกรรม 2 สัปดาห) เพื่อประเมินความคงทนของพฤติกรรม
จริยธรรม โดยการทดสอบ t-test แบบ dependent
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4.5 วิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากบั น ทึ ก พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมซึ่ ง
นักศึกษา เปนผูบันทึก แลวสรุปบรรยายเปนเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ผูวิจัยนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และผลการ
วิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดย
การวิจัยแบบ randomized control group pretest – posttest
design
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) เปนรูปแบบกิจกรรมตามหลักพุทธวิธี คือ การสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการและแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา ประกอบดวย
1. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
ประกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ระยะเสนฐาน เปนกิจกรรมแรกพบ สํารวจพฤติกรรมที่ตองการพัฒนา
และวัดพฤติกรรมจริยธรรม 3 ดาน
1.2 ระยะทดลอง จัดเปนกิจกรรม 2 ระยะ คือ
1.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขม 3 วัน
1.2.2 เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมรายสัปดาห รวม 4 สัปดาห
สัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง สัปดาหที่ 6 ทําแบบประเมิน
พฤติกรรมจริยธรรม
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1.3 ระยะติดตามผล เปนระยะการติดตามผลการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาหลังการทดลอง 2 สัปดาห นักศึกษาตอบแบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรมใน
สัปดาหที่ 2 หลังการทดลอง
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สามารถแสดงไดดังแผนภูมิ

ระยะเสนฐาน
(1 สัปดาห)

ระยะทดลอง
(6 สัปดาห)

ระยะติดตามผล
(2 สัปดาห)

1. กิจกรรมแรกพบ
2. สํารวจพฤติกรรม
ที่ตองการพัฒนา
3. ประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมทั้ง
3 ดาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
แบบเขม 3 วัน
2. เขารวมกิจกรรม
พัฒนาจริยธรรม
รายสัปดาห รวม
4 สัปดาหๆ ละ 2
ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 6 ทําแบบ
ประเมินจริยธรรม
ป ิ
ิ

1. ทําแบบประเมิน
พฤติกรรมจริยธรรม
2. สรุปและประเมิน
ผลกิจกรรม

ภาพประกอบ 5 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
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2. รายละเอียดของกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมตามรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้น กําหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมตามระยะตางๆ ดังนี้
2.1 ระยะเสนฐาน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมแรกพบ เปนการแนะนําตัว ทําความรูจักกันระหวางผูวิจยั ซึ่ง
เปนอาจารยที่จะดําเนินกิจกรรมกับนักศึกาษา และนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหเกิดความ
คุนเคยกัน และเปนกัลยาณมิตร เพื่อใหนักศึกษากลาที่จะอภิปราย และนําเสนอ โดยกลุม
ทดลองเปนนักศึกษากลุมที่ผูวิจัยไมไดทําการสอน สวนกลุมควบคุมเปนนักศึกษากลุมที่
ผูวิจัยทําการสอนในภาคเรียนที่ 1/2549
2. ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม โดยใหนกั ศึกษาตอบแบบประเมิน
จริยธรรม
2.2 ระยะทดลอง เปนระยะที่นักศึกษากลุมทดลองเขารับการอบรมปฏิบัติการ
และเขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ดําเนินการเปน 2 ชวง คือ
ชวงที่ 1 นักศึกษาเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรมแบบเขม
ใชเวลา 3 วัน โดยในแตละวันมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1 ของการอบรม
1. ลงทะเบียนรับเอกสาร
2. สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
3. เปดการอบรม
4. ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงวัตถุประสงคและกระบวนการฝกอบรม
5. สรางบรรยากาศการเรียนรู (ความเปนกัลยาณมิตร)
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6. วิเคราะหพฤติกรรมจริยธรรมของตัวแบบดานความรับผิดชอบ
และความมีวนิ ัย
7. รับความรูและสาระนําไปสูการปรับพฤติกรรมจากการศึกษาเอกสาร
ฟงการบรรยายของวิทยากร
8. อภิปรายตามประเด็นทีไ่ ดรบั มอบหมาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และทําความเขาใจ
9. บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม
วันที่ 2 ของการอบรม
1. สวดมนตไหวพระ และฝกสมาธิ
2. รับความรูและสาระนําไปสูการปรับพฤติกรรม จากการศึกษา
เอกสารและฟงการบรรยายของวิทยากร
3. วิเคราะหกรณีศึกษาดานความเมตตากรุณา
4. สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค และนําไปสูก ารปรับพฤติกรรม
จริยธรรม
5. ฝกการคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบตางๆ
6. สรุปผลแนวทางการแยกแยะพฤติกรรมจริยธรรม
7. บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม
วันที่ 3 ของการอบรม
1. สวดมนตไหวพระ และฝกสมาธิ
2. วิเคราะหธรรมสําหรับครู
3. รับความรูและสาระนําไปสูการปรับพฤติกรรม จากการศึกษา
เอกสารและฟงการบรรยายของวิทยากร
4. วิเคราะหตัวแบบพฤติกรรมจากกรณีตัวอยางของครูลักษณะตางๆ
5. นําเสนอตัวแบบพฤติกรรมจริยธรรมของครูที่พึงประสงค
6. ประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา โดยการสะทอน
ผลการพัฒนาจริยธรรม
7. บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม

82

ชวงที่ 2 ฝกการปรับพฤติกรรมจริยธรรมเปนรายสัปดาห สัปดาหละ
2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห โดยแตละครั้งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1-2 วิเคราะหพฤติกรรมตนเอง โดยนักศึกษานําเสนอ
พฤติกรรมจริยธรรมที่ตองปรับและพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมครั้งที่ 3-4 นําเสนอความกาวหนาของตนเองจากการปรับ
และพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมที่นําเสนอจากครั้งที่ 1
กิจกรรมครั้งที่ 5-6 ศึกษาตนแบบพฤติกรรมจริยธรรมจากสื่อและ
กรณีตัวอยาง และวิเคราะหที่นํามาเปนตนแบบของการพัฒนาจริยธรรม
กิจกรรมครั้งที่ 7-8 นําเสนอผลของการพัฒนาจริยธรรม ตามแนวทาง
ที่นําเสนอจากการวิเคราะหตัวแบบในครัง้ ที่ 5-6 สรุปผลที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรม ชวงสุดทายของครั้งที่ 8 ใหตอบแบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม และประเมิน
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป)
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 ผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของพฤติกรรมจริยธรรมของกลุม
ทดลองระยะเสนฐาน และระยะหลังการทดลอง
1.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม
หลังการทดลอง โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม
ของกลุมทดลองหลังการทดลองและระยะติดตามผล
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยนําเสนอตามลําดับตอไปนี้
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1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ตาราง 1 ผลของการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมของกลุมทดลอง
ระยะเสนฐาน (กอนการอบรม) และหลังการทดลอง
ระยะเสนฐาน
หลังการทดลอง
S.D.
S.D.
X
X
ดานความเมตตากรุณา
.37
3.43
.47
26 3.16
ดานความมีระเบียบวินัย 26 2.88
.52
3.00
.21
ดานความรับผิดชอบ
.21
3.12
.20
26 3.03
รวม
.26
3.15
.24
26 3.05
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
t25, .05 = 1.71
t25, .01 = 2.49
พฤติกรรมจริยธรรม

N

คา t
2.48*
.67
2.34*
1.94*

จากตาราง 1 จะเห็นวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่เปนกลุมทดลอง
ระยะเสนฐาน ซึ่งเปนระยะกอนการอบรมแบบเขม และหลังการทดลองโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการอบรมโดยใชรูปแบบการพัฒนา
จริยธรรมที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวาระยะเสนฐานและเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา พฤติกรรมจริยธรรมดานเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรมสูงกวาระยะเสนฐาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สวนดานความมีระเบียบวินยั นั้นไมแตกตางกัน
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการ
ทดลอง โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

พฤติกรรมจริยธรรม

กลุมทดลอง
S.D.
N
X

N

3.4 .47 27
2
ดานความมีระเบียบวินัย 26 2.8 .21 27
8
ดานความรับผิดชอบ
26 3.1 .20 27
2
รวม
26 3.1 .24 27
5
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
t51, .05 = 1.68
t51, .01 = 2.40
ดานความเมตตากรุณา

26

กลุมควบคุม
S.D
.
3.37 .32
X

คา t
.41

2.85

.18

.52

3.11

.24

.18

3.11

.21

.58

จากตาราง 2 จะเห็นวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลองและกลุม
ควบคุม หลังการทดลองไมแตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมเล็กนอย ทั้ง
โดยรวมและรายดาน
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมของกลุม
ทดลองหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

พฤติกรรมจริยธรรม

N

ดานความเมตตากรุณา
ดานความมีระเบียบวินัย
ดานความรับผิดชอบ
รวม

26
26
26
26
*

หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
SD
SD
X
X
3.42 0.47 3.64
0.43
2.88 0.21 2.98
0.42
3.12 0.20 3.42
0.91
3.15 0.23 3.35
0.48
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
t25, .05 = 1.71
t25, .01 = 2.49

คา t
1.72*
1.16
1.80*
2.32

จากตาราง 3 จะเห็นวาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลอง หลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยที่
พฤติกรรม จริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวาหลังทดลอง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานความเมตตากรุณาและดานความรับผิดชอบ พฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวา
หลังการทดลอง แสดงวาพฤติกรรมจริยธรรมมีความคงทนและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกดาน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม
ซึ่งเปนผลการเรียนรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถจัดกลุมไดดังนี้
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2.1 ผลการเรียนรูจากการอบรม
นักศึกษาบันทึกผลการเรียนรู สรุปเปนประด็นสําคัญไดดังนี้
2.1.1 ความสําคัญของจริยธรรมกับความเปนครู
“ไดเรียนรูเกี่ยวกับความสําคัญของจริยธรรมกับความเปนครูถึงแมเรา
จะมีความรูมาก แตถาเราไมมีคุณธรรม ก็อาจทําใหชีวิตของเราขาดความสมบูรณ
อาจจะตกเปนเหยื่อของอบายมุขตาง ๆ และสิ่งชั่วรายทั้งหลาย หรือ แมเราจะมี
คุณธรรมสูงแตความรูเราไมมีก็เหมือนกัน อาจจะตกเปนเหยื่อของคนฉลาดกวา
ฉะนั้นความรูและคุณธรรมตองคูกันไปคือตองมีความรูและคุณธรรม”
(อรจริยา นนตระอุดร)
“ครูคือผูนําทางจิตวิญญาณ คุณสมบัติของผูเปนครูประกอบดวย
1. มีความเมตตากรุณาอยางแทจริง
2. มีความเปนกัลยาณมิตรตอศิษยตลอดชีวิต
3. มีความซื่อตรงตออุดมคติของความเปนครู
4. อดทนและเสียสละไมเห็นแกตัว
5. เปนเหมือนประภาคารหรือดวงประทีปของศิษย
6. เปนตัวอยางที่ดีแกศิษย”
(ทิพารัตน รมเกษ)
“กัลยาณมิตรธรรมของครู คุณธรรมของผูเปนครู ครูไมใชวา
จะมีหนาที่การสอนเพียงอยางเดียวจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา
และจริยธรรมของครูซึ่งเปนกัลยณมิตรธรรมมีอยู 7 ประการ คือ เปนที่รัก
เปนที่เคารพ เปนที่เจริญใจ บอกกลาวตักเตือน มีความอดทน สอนเรื่องยาก
ใหเปนเรื่องงาย และไมชักจูงศิษยไปในทางที่ไมดี
ครูตัวอยางที่เสียสละทุกอยางเพื่อการศึกษาและมีความรัก
ความเมตตา และการพัฒนาในการเรียนรูที่ดี ของเด็ก ในทางตรงกันขาม
ครูบางคนกลับมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมมีความซื่อสัตย การปฏิบัติงาน
การสอนเพียงแคผานไปวันวันเทานั้น จึงทําใหเด็กดอยคุณภาพ
เรียนรูเรื่อง“ครูคือผูสรางโลก”ครูคือผูนําของสรรพสิ่งทั้งหลาย
เมื่อกอนครูคือผูให ปจจุบันครูมีความสําคัญมากไมวาจะทําอะไรหรือมีเหตุการณ
อะไรครูจะเขามาเกี่ยวของตลอด ครูเปนที่หลอหลอมและเปนตนแบบที่ดีสําหรับ
เด็ก มีการใหและเสียสละ และเห็นแกประโยชนสุขของสวนรวมมากกวาของตน”
(สาวิตรี สูงสังเขตร)
“คุณธรรมของครู ควรจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช การเปน
แบบอยางที่ดี มีระเบียบวินัย สรางระเบียบวินัย”
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(ปณิดา หัสนิสัย)
“กัลยาณมิตรธรรมของครู : คุณธรรมของความเปนครูผูเปนครูควร
สอนดวยความตั้งใจชวยขัดเกลา และอบรมใหนักเรียนมีความสามารถ มีความ
ประพฤติดี และชวยแนะนําใหทํางานดวยความอดทน โดยมีความปรารถนาดี
ตอศิษย ชวยอบรมบมนิสัยและขัดเกลาใหมีความอดทน มีความรักจากตัวครู
ใหแกศิษย”
(ลําไพร ลาแสน)

“ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางจริยธรรมความมีระเบียบ วินัย และ
จริยธรรมกับความรับผิดชอบ ทําใหเราทราบถึงคุณลักษณะของการเปนครู อาทิ
เชน กัลยาณมิตรธรรม คุณธรรมของผูเปนครู 7 ขอที่ควรพึงกระทําตอนักเรียน
และยังไดทราบถึงมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพจากราชกิจจานุเบกษา”
(กฤษฎา วรรณโชคศิริ)
“การอบรมครั้งนี้ทําใหไดรับความรูในสิ่งตางๆ ที่เขาอบรมก็คือ
การมีวินัยในตัวเองและอาชีพของครู ไดความรวมมือกันคือการทํางานเปนกลุม
และไดชวยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องคุณธรรมในอาชีพครู”
(ธีระยุทธ หมูมี)

2.1.2 การมีความรูคูคุณธรรม
“ไดเรียนรูถึงความรูคูคุณธรรมก็คือถึงเราจะมีความรูมากแตไมมี
คุณธรรมเวลาทําอะไรที่ไมมีคุณธรรมก็ไมสําเร็จผล หรืออีกอยางถามีคุณธรรม
มากแตมีความรูนอย ตองตกเปนเหยื่อคนที่มีความรูมาก ดังนั้นคนเราก็นาจะมี
ทั้งความรูและคุณธรรมควบคูกันไป เวลาทําอะไรก็สําเร็จผล”
(ศุภลักษ ยืนยง)
“ความรูคูคุณธรรม คนเราเกิดมาเมื่อมีความรูมากมาย แตถาไมมี
คุณธรรมก็ไมใชมนุษยที่สมบูรณ”
(ราตรี วงควิชิต)
“ความรูตองคูคุณธรรม ถึงแมวาจะมีความรูมากแตถาคุณธรรมต่ําอาจ
ประพฤติตนไมดี เอาเปรียบผูอื่น และคนที่มีคุณธรรมสูงแตมีความรูต่ําอาจถูกคน
ที่มีความรูมากเอาเปรียบ ดังนั้น เราจึงจะตองมีความรูเทาทัน และตองมีคุณธรรม
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ควบคูไปดวย”
(ธัญลักษณ หัสดร)
“จากการไดฟงคําบรรยายไดรับความรูในเรื่อง ความรูตองคูคุณธรรม
ถามีความรูอยางเดียวก็คงใชชีวิตรวมกับสังคมอยางสงบสุขไมได ฉะนั้น ตองมีคุณธรรม
ควบคูไปดวย ในทุกวันนี้ที่เกิดปญหาเกี่ยวกับสังคมไทยก็คือ มีความรูทวมหัวแตเอาตัว
ไมรอด”
(พงษศักดิ์ ออนสุระทุม)

“ในวันนี้ก็ไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมกับมนุษยวา คนที่มีความรูมาก
หากไมมีคุณธรรมก็สามารถที่จะทําสิ่งที่ไมดี ทําใหคนอื่นเดือดรอน และถาคุณธรรม
มีมากแตไมมีความรูก็อาจตกเปนเหยื่อของคนเลวได แตถามีทั้งความรูทั้งคุณธรรมก็
จะทําใหพัฒนาตนเปนคนดีได”
(อาริษา ผิวขํา)
“ทําใหเรามีสติมากขึ้นภายในเวลาอันสั้น ทําใหเรารูวาการมีความรูและ
คุณธรรมวาดีอยางไร และควรทําตัวอยางไรใหถูกตองกับการที่เราจะไดเปนครูในอนาคต
วาจะนําไปปฏิบัติอยางไร จึงจะเปนแมแบบที่ดีเปนแมแบบที่มีความรูมากและคุณธรรมสูง”
(วิไลลักษณ ทาเทพ)

2.1.3 ปญหาจริยธรรมในสังคมไทย
“เรียนรูจากขาวจากหนังสือพิมพ โดยรวมกันวิเคราะหจะเปนปญหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความรุนแรงทางสังคม นิสัย/พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีการ
ฆาตกรรม การคอรัปชั่น และปญหาการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้เปนปญหาที่ครูพันธใหม
ตองมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเจริญได”
(ณิศรา พาชนิด)
“ปญหาเกี่ยวกับประเทศไทย เกี่ยวกับสังคมในปจจุบัน
-วัฒนธรรมการบริโภคในสังคมไทย
–ปญหาการบริโภคที่ฟุมเฟอย
-ความรุนแรงของสังคม ฆาตกรรม คอรัปชั่น ขโมย
-นิสัย / พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
–การดื่มเหลาของนักศึกษาชอบวิจารณ
-ปญหาเรื่องการเมือง การสรางกระแสทางการเมือง”

89

(ศุภลักษ ยืนยง)
2.2 พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ไดรับการพัฒนา

นักศึกษาไดเขียนสรุปพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ไดรับการพัฒนา
จากการอบรมดังนี้
2.2.1 ดานความเมตตากรุณา
“มีความรักใคร มีความสงสาร เสียสละไมเห็นแกตัว ชวยเหลือคนอื่น
มีความยุติธรรมไมลําเอียง”
(วิไลลักษณ ทาเทพ)
“ชอบชวยเหลือเพื่อน เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น ใหเพื่อนยืมเงินเปนคารถ
กลับบาน เปนคนโอบออมอารี”
(ลินดา สาริคา)
“เมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ชวยเหลือเพื่อน เมื่อเพื่อนขอรอง
ใหคําปรึกษา”
(ลําไพร ลาแสน)
“ชวยเหลือเพื่อน เชน ใหยืมเงิน ใหคําปรึกษาแนะนําแกเพื่อน รูจัก
เคารพพอแม ครูอาจารย รูจักกลาวคําขอบคุณแกผูอื่น รูจักใหอภัย”
(ศุภลักษ ยืนยง)
“เสียสละ ชวยเหลือผูอื่น ซื่อสัตย เห็นคนอื่นเปนทุกขแลวสงสาร
แบงปนสิ่งของใหคนรอบขาง”
(อาริษา ผิวขํา)
“ความเมตตากรุณาสามารถแสดงออกไดทางกาย วาจา ใจ กรุณาคือ
ความสงสาร คิดจะชวยผูที่ไดรับความทุกขใหพนจากความทุกข ความเมตตานับเปน
คุณธรรมที่สําคัญ เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลกใหมีความสุข มีความรักความสามัคคี
ทําใหประชาชนชาวโลกอยูรวมกันอยางสันติสุข”
(ธัญลักษณ หัสดร)
“การแสดงความโกรธ ไมดีตอตัวเราและคนรอบขาง โกรธคนอื่น
เทากับการทํารายตัวเอง ความสงบชนะใจตัวเองและผูอื่น การมีความเมตตา
ทําใหหลับเปนสุขตื่นเปนสุข เปนที่รักใครของคนหมูมาก ทั้งมนุษยและอมนุษย
รวมทั้ง เทพเจาทั้งหลายยอมอภิบาลรักษาและทําใหมีสีหนาสดชื่น แจมใส
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เมตตา คือ ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข
กรุณา คือ ปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข
การใหธรรมะเปนทาน ชนะการใหทานทั้งปวง”
(ณิศรา พาชนิด)

2.2.2 ดานความมีระเบียบวินัย
“เปนคนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ประหยัด ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร”
(ศรทอง วงศจันดี)
“การแตงกายเรียบรอย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ”
(ธีรยุทธ หมูมี)
“ตื่นเชาเวลามีเรียน ทํางานเสร็จทันเวลา ไมผิดนัด จริงใจ รักษากฎจราจร”
(ปราณี พรหมดีราช)
“ตื่นแตเชา เขาเรียนทันเวลา สงงานตรงเวลา แตงกายเรียบรอย”
(ลําไพร ลาแสน)
“ไมขี้เกียจเปนคนขยันมากขึ้น รูจักหนาที่ของตนเอง ไมเห็นแกตัว
มีการตั้งกฎเกณฑใหตนเอง แบงเวลาใหเปน”
(ปณิดา หัสนิสัย)
“การตรงตอเวลา รูจักเคารพกฎระเบียบในสังคม อดทน ตอสูกับ
อุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต รูจักหนาที่ของตนเอง ไมเปนคนเห็นแกตัว”
(ลินดา สาริคา)
“ความเปนระเบียบเรียบรอย การเคารพในกฎระเบียบตางๆ
รูจักรับผิดชอบในงานที่ตนรับ มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ไมกาวกายสิทธิ
ของผูอื่น”
(สาวิตรี สูงสังเขตร)
“การวางตัวใหเหมาะสม การแตงกาย การชมคนอื่น มีอารมณดี รูจัก
ใหเกียรติผูอื่น”
(ปญญาวัฒน บํารุงรส)

2.2.3 ดานความรับผิดชอบ
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“ตั้งใจเรียน ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ขยัน ซื่อสัตย อดทน
ตรงตอเวลา”
(วิไลลักษณ ทาเทพ)
“ขยัน ตั้งใจมาเรียน ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตัวเอง
อดทนตอความลําบาก มีสติ ไมโกหก ยอมรับความจริง”
(นันทพร ถาบันแกว)
“รับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ อดทน
ในทุกๆเรื่องถึงแมจะพอใจหรือไมก็ตาม ใจเย็น มีสติและเหตุผล”
(ปณิดา หัสนิสัย)
“มีความตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ อดทน
ขยันหมั่นเพียร รูจักหนาที่ของตนเอง”
(ทิพารัตน รมเกษ)
“ตั้งใจเรียนหนังสือตามที่ไดรับมอบหมาย และขยันทํางาน
เมื่อพอ-แมใช บางครั้งเมื่อขี้หลงขี้ลืมก็จดลงในสมุดบันทึกทําใหเรามีความจําดีขึ้น”
(ณิศรา พาชนิด)
“เปนคนตั้งใจทํางาน รูจักหนาที่ของตน มีความรับผิดชอบตอตนเองและคนอื่นมากขึ้น”
(พุทธพร จันปุม)

2.3 รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา
จากผลการระดมสมองกลุมนักศึกษาเพื่อสะทอนและประเมินรูปแบบกิจกรรมการ
พัฒนาจริยธรรม สรุปไดดงั นี้
2.3.1 จริยธรรมของนักศึกษาครูที่ควรไดรับการพัฒนาประกอบดวย
1) ความรับผิดชอบ เพราะเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู
2) ความมีวินัย ไมวาจะเปนการสอน การตรงตอเวลา ครูตอ งเปนตัวอยาง
ในทุก ๆ ดาน ตองเริ่มที่ตัวครู
3) ความซื่อสัตย ซื่อสัตยทั้งในตออาชีพครูและตอตัวผูเรียน ครูตองให
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ความรัก ความเอาใจใส ความเสียสละ เทาเทียมกัน
4) ความสามารถในการนําความรูใหม ๆ ที่อยูรอบตัวมาอธิบายใหนักเรียน
เกิดความเขาใจและใหทันตอเหตุการณปจ จุบันและสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
5) บุคลิกภาพ เชน การแตงกายของครูใหถูกตามกาลเทศะ สุภาพ รูจ ัก
วางตัวควรใหถูกตองเหมาะสมกับสถานที่
6) การมองดูโลกในแงความเปนจริง และสอดคลองกับกระแสโลกปจจุบนั
สามารถประยุกตใชในการสอนและชีวิตประจําวันได

2.3.2 รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
1) กําหนดกิจกรรมตามชั้นปของนักศึกษา ดังนี้
ชั้นปที่ 1 จัดการอบรมเขม 3 วัน ในชวงเปดภาคเรียน 1 สัปดาหแรก
เนนเรื่อง ความสามัคคี ความมีวินัยตอตนเองและสถานศึกษา มีความศรัทธาตอสถานศึกษา
และความรับผิดชอบ
ชั้นปที่ 2 จัดอบรมแบบเขมที่วัด 7 วัน ฝกสมาธิ ฝกสติใหมีจติ ใจดีโดย
จัดครั้งละ 2 โปรแกรมวิชา
ชั้นปที่ 3 จัดอบรมที่มหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1 ฝกความอดทน
การวางตัวในสังคม และในภาคเรียนที่ 2 อบรมเรื่องมารยาทและการพูดตอที่ชุมชน ตลอดจน
การปฏิบัตติ นตอผูอื่น อบรมครั้งละ 3 วัน
ชั้นปที่ 4 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรมดานความยุติธรรม การ
ใหอภัย การเสียสละ ความรักและศรัทธาตออาชีพ อบรม 7 วัน
2) ในการเรียนแตละวิชาผูสอนควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนตระหนัก และนําไปใชในชีวติ ประจําวัน
3) ในการอบรมจริยธรรม ควรมีตัวแบบทีด่ ีในดานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากตัวแบบทีด่ ี
4) จัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวันพระ
5) จัดโครงการอบรมแบบตอเนื่อง และมีการประเมินติดตามผลโดยอาจให
เพื่อนเปนผูประเมิน ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน
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6) คณะและหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยควรมีงานพิเศษใหนกั ศึกษาทํา
เพื่อฝกความรับผิดชอบ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลองถึงการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) โดยใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึน้
ในบทนี้ผูวิจัย ขอนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของคุณธรรมของครูเปนฐานการคิด จึงไดตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยไวดังนี้
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
3. พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น มีความคงทน
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การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ที่ตองการพัฒนา ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมของครู
และนักศึกษาสาขาครุศาสตร
2. สัมภาษณครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารหนวยงานตนสังกัดฃองครู
และกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค
3. สํารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และนักศึกษา
สาขาครุศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามแนวพุทธวิธี คือ หลักการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และ
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญา โดยดําเนินการดังนี้
1. นําประเด็นสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
และจัดอันดับพฤติกรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนา เปนแนวในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่ใชในการ
พัฒนาจริยธรรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรม และการวัดผลประเมินผลจริยธรรม
3. กําหนดกรอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมตามหลักพุทธวิธี คือการสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
4. กําหนดองคประกอบ และรายละเอียดของรูปแบบการจัดกิจกรรม
5. จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการจัดกิจกรรม
6. ประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรม เอกสารประกอบรูปแบบการจัดกิจกรรม
โดยผูทรงคุณวุฒิ
7. แกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม เปนแบบวัดที่นักศึกษาเปนผูประเมินตนเอง
ลักษณะเปนแบบรายงานตนเอง ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใหนักศึกษา
ประเมินตนเองวาไดทาํ พฤติกรรมเหลานั้นในระดับใด จากมาตรวัด 5 ระดับ คือ ทําทุกครั้ง ทํา
บอยครั้ง ทําพอ ๆ กับไมทํา ทํานอยครั้ง และไมทาํ เลย การตรวจผลการตอบใหคะแนนเปน 5,
4, 3, 2, และ 1 คะแนน ในขอที่เปนพฤติกรรมทางบวก และถาเปนพฤติกรรมทางลบ ให
คะแนนเปน 1, 2, 3, 4, และ 5 คะแนน ตามลําดับ (วัลลภา จันทรเพ็ญ, 2544 : 152)
แบบวัดพฤติกรรม จริยธรรม จําแนกเปน 3 แบบคือ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมดานความ
เมตตา กรุณา ดานความมีวินัยในตนเอง และดานความรับผิดชอบ
2. แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม เปนแบบใหนักศึกษาบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเองเปนเชิงพรรณนา ตามแบบบันทึก กอนการเขารวมกิจกรรม ขณะรวมกิจกรรมและหลังการ
เขารวมกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
ทดลองใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา
2549 โดยการสุมแบบ cluster random sampling ได 2 หมูเรียน และสุมอีกรอบ
เพี่อใหไดกลุมทดลอง 1 กลุม ซึ่งเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา และกลุมควบคุม 1
กลุม คือนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
การดําเนินการทดลองดําเนินการ 3 ระยะ คือ
3.1 ระยะเสนฐาน เปนระยะกอนการทดลอง
3.2 ระยะทดลอง การดําเนินการในระยะทดลอง ดําเนินการโดย
ระยะที่ 1 เขารวมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการตอเนื่องใชเวลา 3 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง (8.30-16.30 น.)
ระยะที่ 2 เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมซึ่งจัดรายสัปดาห รวม 4
สัปดาหๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง
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นักศึกษากลุมควบคุมเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนการ
พัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และกิจกรรมนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา
ตามปกติ
3.3 ระยะติดตามผลเปนระยะการติดตามผลพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาหลังการทดลอง 2 สัปดาห กําหนดใหนักศึกษาตอบแบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
ในสัปดาห ที่ 2 หลังการทดลองเปนการศึกษาความคงอยูของพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
หลังจากการเขารวมกิจกรรม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) ประกอบดวย
1.1 ระยะเสนฐาน เปนการทําความรูจ ักกับนักศึกษาและประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมกอนการใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนา
1.2 ระยะการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม จําแนกเปน 2 ระยะคือ การอบรม
แบบเขมใชเวลา 3 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และกิจกรรมตอเนื่องรายสัปดาห 4 สัปดาหๆ ละ 2
ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง
1.3 ระยะติดตามผล เปนระยะเวลาประเมินความคงทนหลังเขารวมกิจกรรม
2 สัปดาห
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สรุปไดดังนี้
2.1 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมหลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ในภาพรวม และ 2
ดานยอย คือดานความเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบ สวนดานความมีระเบียบวินัย
คะแนนพฤติกรรมไมแตกตางกัน
2.2 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
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2.3 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวาคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรม
โดยรวม และ 2 ดานยอย คือดานความเมตตากรุณาและดานความรับผิดชอบ สวนดานความมี
ระเบียบวินัยไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถนําประเด็นที่นา สนใจมาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีพฤติกรรมจริยธรรมหลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ในภาพรวม อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว ทั้งนีส้ ามารถอธิบายไดวารูปแบบ
การพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาครุศาสตรที่พัฒนาขึน้ สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
จริย-ธรรมพื้นฐานได และเปนกิจกรรมที่ควรจัดใหกบั นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) เพื่อใหเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมการกาวเขาสูวิชาชีพ
ครู เนื่องจากจริยธรรมที่นํามาเปนสาระและกิจกรรมการพัฒนาตามรูปแบบ เปนจริยธรรม
พื้นฐานของครู ไดแก ความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยั ซึ่งผานการ
พิจารณากลั่นกรองสาระโดยการสอบถามผูที่เกี่ยวของ ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และ จาก
บันทึกผลการเรียนรู การอภิปรายและเสนอแนะของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ปรากฏวา
นักศึกษาเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครุศาสตร และนาจะมีการจัดกิจกรรมเชนนี้
อยางตอเนื่องเพราะเปนกิจกรรมสําคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และกิจกรรม
การเรียนตามหลักสูตร นอกจากนี้กิจกรรมยอยของการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาแตละดาน มี
การเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ และมีทักษะในการฝกนักศึกษาในดานนัน้ ๆ เปนอยาง
ดีเปนผูนําเสนอหลักการ แนวปฏิบัตติ นในดานตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห
ประเด็นปญหาที่ตนเองจะตองพัฒนา มีการนําเสนอ และวิเคราะหตัวแบบของพฤติจริยธรรม
ดานตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Bandura (1977) ซึ่งใหความสําคัญของตัวแบบ
และเชื่อวาการเรียนรูของคนสวนใหญเกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบ (Modeling) ที่
สามารถถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอมกัน ซึ่งมารศรี กลางประพันธ
(2546) อธิบายเพิ่มเติมวาตัวแบบทําหนาที่ 3 ดาน คือ ชวยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ชวยยับยั้งการเกิดพฤติกรรม และชวยใหพฤติกรรมนั้นคงอยู ตัวแบบอาจเปนบุคคล หรือตัว

98

กิจกรรมในการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษานอกจากใชแนวทางซึ่งเปนการพัฒนา
พฤติกรรมทางปญญาโดยเนนตัวแบบแลว ยังนําเอาหลักพุทธธรรมมาประกอบและใชใน
กระบวนการพัฒนากิจกรรม ประกอบดวย การสรางศรัทธา ซึ่งเปนปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก
ไดแก การจัดสิ่งแวดลอมในการอบรม มีการสวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิทําใหจติ ใจสงบ
อาจารยและวิทยากรจัดไดวา เปนกัลยาณมิตรของศิษยในการทํากิจกรรมรวมกัน การแสดงออก
ซึ่งความเมตตา การพูดจาใหกําลังใจ และสอบถามปญหานักศึกษาดวยความเอาใจใส นับเปน
สภาพแวดลอมภายนอกทีด่ ี เอื้อตอการฝกพัฒนาตนเอง และที่สําคัญที่สุดผูทาํ หนาที่อบรม
จริยธรรม “ตองไม บกพรองทั้งความรูและความประพฤติ ตลอดถึงคุณธรรม และ
บุคลิกลักษณะเปนที่เคารพรักและเชื่อฟง” (สุมน อมรวิวัฒน, 2544 : 298) และตองมี
หลักจิตวิทยาในการนําเสนอดวย นอกจากนี้การจัดกระบวนการใหนกั ศึกษาไดฝกใชความคิดใน
ระดับตาง ๆ ตามหลักของโยนิโสมนสิการยังชวยใหไดฝก การคิดอยางหลากหลาย ซึ่งในการ
อบรมจริยธรรม ไดมีการประเมินกิจกรรมประจําวัน ทําใหทราบถึงความตองการและสนใจของ
นักศึกษา ทั้งวิธีการเรียนรูและสาระของจริยธรรม นักศึกษากลุมทดลองเปนนักศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา ชอบลักษณะการเรียนรูแบบการอภิปราย โดยนํากรณีตัวอยางจากบุคคล
เอกสาร ตํารา หนังสือพิมพ ฯลฯ มาบรรจุลงในชุดกิจกรรม จัดใหนักศึกษาไดฝกการคิด
วิเคราะหตามแนวทางของหลักโยนิโสมนสิการ และสรุปรวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนใน
ที่สุด การพัฒนาจริยธรรมตองอาศัยกระบวนการที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะทําใหบุคคล
เห็นคุณคาของการทําดี โดยไมตองมีสิ่งตอบแทน (ผกา สัตยธรรม, 2544 : 375) ดังนั้น
จึงไมจําเปนตองใชรางวัลเปนสิ่งจูงใจในการเรียนและการบรม เพื่อพัฒนาจริยธรรม
ในกระบวนการของกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ไดจัดใหนักศึกษาบันทึกผลการเรียนรู
แตละวันของการอบรมแบบเขม และในแตละครั้งของกิจกรรมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาไดฝก
การเขียนสรุปประเด็นสําคัญที่ไดเรียนรูมา ตลอดจนทําใหนักศึกษาไดวิเคราะหตนเอง และ
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวาดานความเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบ
นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานความมีระเบียบวินัย คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน
อธิบายไดวานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ตามรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ปรับพฤติกรรมจริยธรรมดานความเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบใหสูงขึน้ ไดภายใน
ระยะเวลาที่รวมทํากิจกรรม คือระยะเวลาอบรมแบบเขม 3 วัน และระยะฝกปฏิบัติตอเนือ่ งอีก 4
สัปดาห โดยที่นักศึกษาเปนผูประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของตนเอง แตการฝกความมีระเบียบ
วินัยเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการปลูกฝงใหเกิดและพัฒนาใหเกิดความกาวหนา ดังผลการวิจัย
ของฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2542) ซึ่งไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสราง
เสริมวินัยในตนเอง กลุมตัวอยางเปนนิสติ ปริญญาตรีชั้นปที่ 3 โดยจัดโครงการอบรม
ปฏิบัติการแบบเขมนอกสถานที่ 2 วัน ตอดวยการฝกฝนเพื่อการพัฒนาตนเอง สัปดาหละ 1
ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง และหลังจากนัน้ ฝกฝนพัฒนาตนเองตามลําพัง
ตลอดเวลาปดภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 5 เดือน ผลปรากฏวา หลังการอบรมปฏิบัติการนิสิตที่
ไดรับประสบการณปลูกฝงวินัยจากทางบานมาก มีคุณลักษณะวินัยในตนเองสูงกวานิสิตทีไ่ ดรับ
ประสบการณปลูกฝงวินัยจากทางบานนอยอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ระดับ .05 ซึง่ คณะผูวิจัยอธิบายวาสอดคลองกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมและ
การรูคดิ (Social – cognition) และพบวาคุณลักษณะวินยั ในตนเอง ดานความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความเอื้ออาทร และทัศนคติตอ บุคลิกภาพประชาธิปไตย เปนลักษณะทางจิตใจที่
พัฒนาตั้งแตขวบปแรกของชีวิตและมีการสั่งสมมาโดยตลอด ซึ่งเด็กจะตองไดรับการ อบรม
เลี้ยงดูดวยความรักความอบอุน สงผลตอความไววางใจในโลกรอบตัวเด็ก เปนพื้นฐานของ
ความเชื่อมั่นในตนเอง และความริเริ่ม นอกจากนี้การวิจัยยังพบวา นิสิตทีไ่ ดรบั ประสบการณ
ปลูกฝงวินัยจากทางบานมาก มีคุณลักษณะวินัยในตนเองที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพประชาธิปไตยสูง
กวานิสิตทีไ่ ดรับประสบการณการปลูกฝงวินัยในตนเองจากทางบานนอย พฤติกรรมจริยธรรม
ดานความมีวนิ ัยเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งรวมถึงการ
อบรมเลี้ยงดู การทําตนเปนแบบอยาง และการอบรมสัง่ สอนแกเด็กตั้งแตเล็กตลอดมา สงผล
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เมื่อพิจารณาถึงผลที่ปรากฏในงานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากไมไดมีการจําแนกกลุมที่
ไดรับประสบการณปลูกฝงวินัยจากทางบานแตกตางกัน จึงไมสามารถจะอธิบายไดชัดเจน แต
อาจเปนดวยพืน้ ฐานทางครอบครัว และการเลี้ยงดู ซึ่งนาจะเปนปจจัยหนึ่งตอการพัฒนา
พฤติกรรม จริยธรรมดานความมีระเบียบวินัยไดชา กวาอีก 2 ดาน และระยะเวลาพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรมโดยใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้เพียง 6 สัปดาห จึงไมเพียงพอตอ
การพัฒนาจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัยใหเห็นผลเปนรูปธรรมได
2. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น
มีคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมไดเขารวมกิจกรรม แสดงวา
นักศึกษากลุมทดลองกับกลุม ควบคุม มีพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวาของนักศึกษากลุม ควบคุมเล็กนอย แตไม
แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวานักศึกษากลุมควบคุมซึ่งไมไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมตาม รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น แตเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครุศาสตรตามแผนพัฒนานักศึกษาภาคปกติ คือการเขาคายปฏิบตั ธิ รรมที่วัดเปนเวลา 7 วัน
ซึ่งเปนการปฏิบัตธิ รรมแบบเขม เปนกระบวนการของการมีตัวแบบและการสอนจากพระผูนําใน
การปฏิบัตธิ รรม และไดฝก ปฏิบัติอยางจริงจัง จึงสงผลตอการพัฒนาดานจิตใจอยางรวดเร็ว
และเมื่อกลับมาจึงทําใหมีพฤติกรรมจริยธรรมดานตาง ๆ อยูในระดับใกลเคียงกับนักศึกษากลุม
ทดลอง ซึ่งไดรับการพัฒนาจริยธรรมโดยใช รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
ผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทัง้ 2 ลักษณะของนักศึกษาทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม แสดงวารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาที่พฒ
ั นาขึ้นสามารถใชพัฒนา
นักศึกษาใหเกิดประสิทธิผลที่ดีได โดยอาจใชเทียบเคียง หรือปฏิบัตคิ วบคูกัน หรือปฏิบัตแิ ทน
กันไดกับการนํานักศึกษาไปฝกปฏิบัตธิ รรมแบบเขมที่วัด 7 วัน เนื่องจากอาจไมสามารถ
จัดการให นักศึกษาทุกหมูเรียนไปฝกปฏิบัตธิ รรมที่วัดพรอมกันไดทงั้ หมดในครั้งเดียวกัน หรือใน
ปการศึกษาเดียวกัน ก็อาจใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเปนกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมการ
พัฒนา จริยธรรมของนักศึกษาได
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3. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวาคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรม
โดยรวม และ 2 ดานยอย คือดานความเมตตากรุณาและดานความรับผิดชอบ สวนดานความมี
ระเบียบวินัยไมแตกตางกัน แสดงวามีความคงทนของคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
สมมุติฐานขอ 3 ที่ตั้งไว และที่นาสังเกตและเปนเรื่องที่ดีคือ คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมระยะ
ติดตามผลสูงกวาคะแนนหลังการ อบรม อธิบายไดวาการที่คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมระยะ
ติดตามผลสูงกวาคะแนนพฤติกรรม จริยธรรมหลังการอบรม เปนผลสืบเนื่องจากกิจกรรมที่ได
ทําตอเนื่อง 4 สัปดาห ๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 16 ชั่วโมง ซึ่งเปนกิจกรรมที่
ใหนักศึกษาไดวิเคราะหตนเอง และนําเสนอแผนการพัฒนาจริยธรรม และนํามารายงานผลในแต
ละครั้ง นาจะสงผลใหการพัฒนาจริยธรรมดานความเมตตากรุณาและความรับผิดชอบ สูงขึ้น
ตามลําดับ และเมื่อมีการประเมินซ้ํา 2 สัปดาหหลังกิจกรรมสิ้นสุดลง จึงทําใหมีผลจริยธรรม
สูงขึ้น นักศึกษาไดผานกระบวนการพัฒนาจริยธรรมไดประจักษในคุณคา และประโยชนของการ
ฝก ตนเองนําไปสูการควบคุมตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ Mikulus (1990 ; อางถึงใน วัลลภา จันทรเพ็ญ. 2544 : 271) ซึ่ง
พบวา การฝกวิเคราะหพฤติกรรมการเตือนตนเอง การฝกการสอนตนเอง และการพิจารณาดวย
วิธีการเหตุผล-อารมณ-พฤติกรรม ทําใหนักศึกษาเขาใจตระหนักวาตนสามารถควบคุม
พฤติกรรมและผลการกระทําไดดวยตนเอง สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. การพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ควรมีการวางแผนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนตามหลักสูตร คือตลอดระยะ 5 ปการศึกษา
และกําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู โดย
มอบหมายใหคณะครุศาสตร เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินการ และจัดใหเปนเกณฑการ
สําเร็จการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใหความสําคัญและเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
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2. การพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ดานความมีวนิ ัยในตนเอง ควรวางแผนกิจกรรมที่ใชระยะเวลานาน โดยใชระยะเวลาตลอดป
การศึกษา และตลอดหลักสูตร ใหเห็นความตอเนื่อง และทําอยางจริงจัง
3. การพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ควรถือเปนภารกิจสําคัญ ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรใหความสําคัญ และควรใชแหลงเรียนรู และ
แหลงฝกจริยธรรมที่หลากหลาย ไดแก วัด มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และแหลงเรียนรูของ
ชุมชน เปนตน
4. การกําหนดระยะเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ ควรวางแผนรวมกันหลายฝาย โดยให
นักศึกษามีสวนรวมดวย เพื่อใหเกิดความสะดวก และไมเปนปญหากับกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
5. ควรนําไปเปนแนวทางการวางแผนพัฒนานักศึกษาในคณะตาง ๆ ทุกคณะ
เพื่อใหเกิดผลดีในภาพรวมของการพัฒนานักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจยั ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR) เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนการวิจัย และดําเนินการ
สอดคลองกับปญหาและความตองการพัฒนาซึ่งเปนความตองการของทุกฝาย และไดผลนําไปสู
การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยางจริงจัง
2. ควรศึกษาตัวแปรดานอื่น ๆ ไดแก ประสบการณการอบรมเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว ผลการเรียน เพศ เพื่อศึกษาพัฒนาการของจริยธรรมของนักศึกษาแตละกลุม
3. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาคณะอื่น ๆ
เพื่อหาแนวทางที่นําไปสูการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4. ควรนําเทคนิคการพัฒนาจริยธรรมที่หลากหลายมาพัฒนาเปนนวัตกรรม
และใชตัวแบบที่เปนบุคคลตัวอยางของการเปนผูมีจริยธรรมเปนวิทยากร และเปนตัวอยางในการ
ดําเนินชีวิตและทําหนาที่ครูวิชาชีพ
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ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
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ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
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5 ป) ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษา ค.บ. 5 ป เตรียมการเปนครูที่ดใี นอนาคต และเอกสารคูมือฉบับนี้เปนคําแนะนําการใช
รูปแบบกิจกรรมจนสิ้นสุดกระบวนการ
รายละเอียดของคูมือประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวนคือ รูปแบบกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และ กําหนดการฝกอบรบ
ปฏิบัติการแบบเขม และกิจกรรมฝกการปรับพฤติกรรมรายสัปดาห
หวังวาเอกสารคูมือจะเปนประโยชนและเอื้อตอการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย

รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป)
ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม ในขณะที่ประเทศมุงพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ แมความเจริญทางดานวัตถุจะปรากฏอยางชัดเจน แตกอใหเกิดปญหาที่วิกฤต ใน
สังคมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไดแกปญ
 หาการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ความ
ไมปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน อาชญากรรม ปญหายาเสพติดและแหลงอบายมุข แหลงเริงรมย
ลวนเปนปญหาที่เปนผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอยางขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดาน
จิตใจทั้งสิ้น สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมโทรมและปญหาของสังคม ซึ่งตองการการแกไขอยาง
เรงดวนและตองการความรวมมือจากทุกฝายในการแกปญหา
กระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักเรียนนักศึกษา
เปนกระบวนการที่มีความสําคัญสามารถทําไดหลายวิธไี ดแกการเรียนการสอนในหองเรียน โดย
การสอดแทรกการปลูกฝงจริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอน การอบรมเพือ่ ปลูกฝงจริยธรรม การจัด
กิจกรรมสงเสริมไดแกการพัฒนาบุคลิกภาพ การสวดมนตไหวพระ การปฏิบัติธรรมแบบเขม การ
จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปนตน นอกจากนีก้ ารจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาก็จัดเปน
ตัวอยางใหนักเรียนนักศึกษาไดซึมซับเอาแนวปฏิบตั ิตนไดถูกตองวันละเล็กวันละนอยจนกลาย
เปนนิสัยและกลายเปนลักษณะประจําตัวในที่สุด
“ครู”เปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการตางๆใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียนตลอดจนการเปนตัวอยางที่ดีแกคนในชุมชนในการดํารงชีวิต นักศึกษาสาขาครุศาสตรซึ่ง
ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) เปนที่คาดหวังของสังคมวาจะเปนครู
พันธุใหมทไี่ ดรับการเตรียมตัวตามกระบวนการของหลักสูตรเพื่อเขาสูวิชาชีพครู ลักษณะของครู
ที่พึงประสงคประกอบดวยการเปนคนดี เปนคนเกง เปนครูท่ดี ีและเปนครูเกง เปนครูชั้นวิชาชีพที่
มีปรีชาสามารถดําเนินชีวิตดวยปญญา สามารถบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแหง
วิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญ
 ญา มีความสามารถและอยู
รวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปญหาหรือ

จากสภาพปญหาของสังคมในปจจุบันและความคาดหวังในการแกปญหาดังกลาว
ขางตนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาครู
เพื่อเปนแนวทางจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมของความเปน
ครูและเตรียมเปนครูที่ดใี นอนาคต

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบ
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ไดดาํ เนินการตามแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญ ดังตอไปนี้

1. การพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดการปรับการปรับพฤติกรรมทางปญญา
สรุปไดดังนี้
1.1 แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญญาที่นํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมประกอบดวย
1.1.1 ปจจัยทางดานจิตวิทยาทางปญญาซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการปรับพฤติกรรม ไดแก
1. การเสนอตัวแบบ (Modeling)
2. การฝกการสอนตัวเอง (Self-Instruction Training)
3. เทคนิคการแกปญหา (Problem Solving)
1.1.2 ปจจัยการควบคุมตนเอง ซึ่งคนเราใชวิธีการควบคุมตนเองเชนเดียวกัน
กับวิธีการควบคุมผูอื่น
1.1.3 ปจจัยทางดานการบําบัดทางปญญา ซึ่งวิธีการเปลีย่ นแปลงที่ดีทสี่ ุดคือ
การปรับกระบวนการทางปญญา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยการ
เปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งขอสันนิษฐาน หรือกลวิธีในการสนองตอบเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายนอก

1.2 การพัฒนาจริยธรรมโดยการใหสังเกตตัวแบบ เนื่องจากการเรียนรูของคนสวน
ใหญเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งสามารถถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ
กัน ตัวแบบทําหนาทีไ่ ด 3 ลักษณะคือ ทําหนาที่สงเสริม หรือยับยั้งการเกิดของพฤติกรรม หรือ
ชวยใหพฤติกรรมนั้นคงอยู โดยตัวแบบอาจเปนบุคคลหรือเปนสัญลักษณ เชนตัวแบบที่เสนอผาน
สื่อตางๆ เปนตน
แนวทางการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ
1. กระตุนใหผเู รียนใสใจและตั้งใจสังเกตตัวแบบ
2. เสนอตัวแบบอยางเดนชัด ไมซบั ซอนเกินไปและเปนตัวแบบที่มีคณ
ุ คา
มีประโยชน สามารถดึงดูดจิตใจและทําใหผูสังเกตพึงพอใจ
3. ชวยใหผูเรียนเก็บจําตัวแบบ โดยใชวิธกี ารตางๆเชนจัดทําเปนรหัสหรือ
โครงสราง ซักซอมตัวแบบดวยความคิดและดวยการกระทํา
4. จูงใจใหปฏิบัตโิ ดยการชวยผูเรียนใหรับรู เห็นคุณคา เห็นผลที่นา พึงพอใจของ
การปฏิบัติ การชวยใหผูเรียนไดรับรูความสามารถของตนและเรียนรูวิธีการกํากับตนเอง
5. ลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยชวยใหผูเรียนไดลงมือทํา สังเกตการกระทําของ
ตนเอง ใหผูเรียนไดขอมูลปอนกลับและใหผูเรียนไดเทียบเคียงการกระทําของตนกับภาพตัวแบบ
ในความคิด

2. การพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธวิธี
2.1 การสรางศรัทธาตามแนวพุทธวิธี กระบวนการสรางศรัทธาในการสอน
จริยธรรมและคานิยม สามารถดําเนินการได ดังนี้
2.1.1 สรางสิ่งแวดลอมที่ดีทเี่ อื้ออํานวยตอการสอนจริยธรรมและปลูกฝงคานิยม
เปนเครื่องจูงใจภายนอกหรือวิธีการแหงศรัทธา
2.1.2 สรางศรัทธาใหเกิดตอจริยธรรมและคานิยม โดยการใหความรู เกี่ยวกับ
ความหมายและวิธีปฏิบตั ิตน
2.1.3 สรางจิตสํานึกที่ดี ฝกใหคิดใหถูกวิธี สามารถใชสติปญญาพิจารณาจนรูถึง
คุณคาดวยตนเอง เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” หรือ “วิธีการแหงปญญา”
2.1.4 ยั่วยุใหนักเรียนปฏิบัตติ ามจริยธรรมและมีการประเมินการปฏิบตั ิของตน
อยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกโรงเรียน

2.1.5 จัดปจจัยภายนอกใหเหมาะสม สามารถแบงปจจัยภายนอกเปน 2
องคประกอบคือ สิ่งแวดลอมและครูผูสอน จําแนกเปน
2.1.5.1 สิ่งแวดลอม ประกอบดวยบรรยากาศในชั้นเรียนโดยมีลักษณะสําคัญ
ดังนี้
1) การสรางบรรยากาศที่เงียบสงบ เปนการฝกใหนักเรียนรูตัวเสมอวา
กําลังทําอะไร พูดอะไร สนทนาซักถาม ปรึกษาหารือกันอยางสํารวม
2) การจัดหองเรียนใหมีบรรยากาศเหมาะสม สะอาดเรียบรอยและ
ใกลเคียงธรรมชาติ
3) การใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายและจูงใจใหเกิดความสนใจ เกิด
แรงจูงใจ ใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
2.1.5.2 ครูผูสอน ซึ่งเปนปจจัยภายนอกทีม่ ีความสําคัญยิ่งเพราะความ
เลื่อมใส ศรัทธาของศิษยทมี่ ีตอครู ทําใหศิษยเกิดความมุมานะในการเรียนรูและการปฏิบัติ ความ
เปนครูที่แทจริงหรือ “ครูคอื กัลยาณมิตร” ซึ่งเปนบุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะ
สั่งสอน แนะนํา ชี้แจง ชักจูงเปนตัวอยางทีด่ ี ประกอบดวยคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. ปโย นารัก คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปน
กันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม
2. ครุ นาเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิด
ความรูสึกอบอุนใจเปนที่พงึ่ ไดและปลอดภัย
3. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทางภูมิปญญาแทจริง
และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอเปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและ
รําลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
4. วัตตา รูจักพูดใหไดผล คือ พูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวา
เมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร คอยแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี
5. วจนักขโม ทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา
ซักถาม แมจุกจิกตลอดจนคําลวงเกิน และคําตักเตือนวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทน ฟงได
ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ
6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจง
เรื่อง ตาง ๆ ที่ลึกซึ้งซับซอนใหเขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

7. โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทาง
เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร
2.2 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการคิดพิจารณาอยางถูกวิธี เปนการคิด
อยางมีเหตุผล คิดอยางแยบคาย คิดวิเคราะห พิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ กอใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม วิธีคดิ แบบโยนิโสมนสิการ ไว 10 แบบดวยกันพรอมทั้งอธิบายรายละเอียด
ในหนังสือพุทธธรรม ดังนี้
2.2 .1 การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย เปนการคิดแบบอิทัปปจจัยตา หรือคิด
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือใหรูจักสภาวะที่เปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไขดวย
การคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สัมพันธสงผลตอกัน
การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย มีปจจัยตางๆที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา
จัดเปนวิธีคดิ แบบพืน้ ฐานมีแนวปฏิบตั ิ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 คิดแบบปจจัยสัมพันธ สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกัน “เมื่อสิ่งนี้
มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนีจ้ ึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จงึ ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ”
แนวทางที่ 2 คิดแบบสืบสวนหรือตั้งคําถาม เชน “อุปทานมีเพราะอะไรเปน
ปจจัย อุปทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเปน
ปจจัย เวทนามีอะไรเปนปจจัย ฯลฯ”
2.2 .2 การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ เปนวิธีที่จาํ แนกแจกแจงแยกแยะ มี
การจัดประเภทหมวดหมูจัดเปน “วิภัชชวิธ”ี อยางหนึ่งเปนการจําแนกอยางมีหลักเกณฑ ถาใน
ปจจุบนั ก็คงหมายถึง “วิธีคดิ แบบวิเคราะห”
2.2 .3 การคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันความเปนไปของ
ธรรมชาติ และความเปนปกติของสภาวะ ธรรมทั้งหลาย ขั้นตอนของการคิดแบบสามัญลักษณ
ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การคิดอยางรูเ ทาทันและยอมรับความจริง
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัตติ อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคลองกับความเปนจริงของ
ธรรมชาติ เปนการปฏิบตั ิดว ยปญญาดวยความรูเทาทันแกไขตรงเหตุตรงปจจัย ดวยสติ
สัมปชัญญะ คือ กําหนดรู เมื่อคิดเชนนีไ้ ดบุคคลก็จะมีอิสระไมถูกบีบคัน้ หลงจมอยูในกองทุกข

2.2 .4 การคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกไขปญหา เปนวิธีคิดแบบหลักอยาง
หนึ่งซึ่งสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคดิ แบบอื่นๆ ไดทงั้ หมด วิธีคดิ แบบอริยสัจนี้มลี ักษณะทั่วไป
2 ประการ คือ
2.2.4.1 เปนวิธคี ิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผลสืบสาวจากผล
ไปหาเหตุแลวแกไขและทําตามที่ตนเหตุจดั เปน 2 คู คือ
คูที่ 1 ทุกขเปนผลเปนตัวปญหาเปนสถานการณที่ประสบซึ่งไมตองการ สมุทัย
เปนเหตุเปนที่มาของปญหา เปนจุดทีต่ องจํากัดหรือแกไขจึงจะพนจากปญหา
คูที่ 2 นิโรธเปนผล เปนภาวะสิ้นปญหาเปนจุดหมายซึ่งตองการจะเขาถึงมรรค
เปนเหตุเปนวิธีการเปนขอปฏิบัติทตี่ องกระทําในการแกไขสาเหตุเพื่อบรรลุ จุดหมาย คือ ภาวะ
สิ้นปญหาอันไดแกความดับทุกข
2.2.4.2 เปนวิธคี ิดทีต่ รงจุด ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทํา
ตองปฏิบตั ิตองเกี่ยวของของชีวิต ใชแกไขปญหาไมฟุงซานออกไปในเรื่อง
2.2.5 การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือ การคิดพิจารณาใหเขาใจความสัมพันธ
ระหวางธรรม (หลักการ) กับอรรถ (ความมุง หมาย) คําวาธรรม คือ หลักความจริง หลักความดีงาม
หลักปฏิบัติ หลักการนําไปใชปฏิบัติและหลักคําสอน อรรถแปลวาความหมาย ความมุงหมาย
จุดหมายหรือสาระที่พึงประสงค
2.2.6 การคิดแบบคุณโทษทางออก วิธีคิดแบบนี้เปนวิธคี ดิ ที่ใชหลักในการ
แกปญหาและปฏิบัติอยางดีวิธีหนึ่ง การคิดแบบนีต้ องไดมีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงทุกแง
ทุกดาน คือ มองในแงที่เปน อัสสาทะ (สวนดี นาพึงพอใจ) อาทีนวะ (สวนเสีย โทษ ขอบกพรอง)
และ นิสรณะ (ทางออกภาวะหลุดรอดปลอดพน) การคิดแบบนี้มีลักษณะพึงย้ํา 2 ประการ คือ
2.2.6.1 การที่เชื่อวามองเห็นตามเปนจริงนัน้ จะตองมองเห็นดานดี ดานเสีย
หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนัน้
2.2.6.2 เมื่อจะแกไขปญหาหรือลงมือปฏิบัติ จะตองมองเห็นจุดหมายและ
ทางออกนอกเหนือ จากการรูคุณรูโทษของสิ่งนั้นดวย การหาทางออกที่ดีที่สุดไปพรอม ๆ กับการ
พิจารณาผลดีผลเสียทําใหบคุ คลสามารถปฏิบัตติ นไดเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ และปญหาที่
เกิดขึ้น
2.2.7 การคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม เปนการคิดถึงคุณคาหรือประโยชนที่
สนองความตองการของชีวิตโดยตรง วิธีคิดแบบนี้เปนการพิจารณาอยางใชปญญาไตรตรองให

2.2.8 การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (วิธีคิดแบบเรากุศล) เปนวิธคี ิดในแนว
สกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ในเหตุการณอยางเดียวกัน
แตบคุ คลที่ประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยางสุดแต
โครงสรางแนวทางความเคยชินตาง ๆ ที่เปนเครื่องปรุงแตงที่ผูนนั้ สะสมเอาไว สิ่งหรือเหตุการณ
เดียวกันคนหนึ่งอาจมองไปแนวทางที่ไมดี สวนอีกคนหนึ่งอาจมองไปในแนวทางที่ดงี ามเปนกุศล
แมในคนเดียวกันในอารมณตางกันก็อาจมองเห็นสิ่งเดียวกันตางไปได การคิดถูกวิธีจนเกิดกุศล
ธรรมนี้เปนการคิดที่ตนื่ ตัว เราใจ ไมประมาท มีสติ รูสํานึก และรูเทาทันตามความเปนจริงเมื่อคิด
เปนกุศลแลวผูฉลาดก็ยอมรูวิธีปรุงแตงเพิ่มเติมในทางที่ดีงามไดอีกมาก หากเปรียบกับความคิด
สมัยใหมก็ตรงกับคําประพันธที่วา “สองคนยลตามชอง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตา
แหลมคม เห็นดวงดาวอยูพราวพราย” คนที่คิดอกุศลมองในแงรายก็จะทอถอย หวาดกลัวไมมี
กําลังใจที่จะศึกษาปฏิบัติ แตคนทีค่ ิดในแงทางกุศลก็จะมองเห็นสิ่งที่ดีมีกําลังใจที่จะคนควาศึกษา
เพิ่มเติมจนบรรลุเปาหมาย
2.2.9 การคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบนั หรือคิดแบบมีปจจุบนั ธรรมเปนอารมณ
หมายถึง การใชความคิดและเนื้อหาของความคิดที่สติระลึกรูกําหนดอยู เปนการคิดในแนวทาง
ของความรู หรือคิดดวยอํานาจของปญญา สามารถฝกจิตใหเกี่ยวของรับรูในภารกิจที่กําลังกระทํา
อยูในปจจุบัน แมหากจิตเกิดหลุดลอยไปยังที่เกิดขึ้นและผานไปแลว (อดีต) หรือฟุงซานไปยังสิ่ง
ที่ยังไมเกิด (อนาคต) ก็สามารถใชสติเหนี่ยวรั้ง เพง และโยงมาสูภาระหนาที่ที่กําลังกระทําอยูใน
ปจจุบนั ได คําวา “ปจจุบนั ” หมายถึงการพิจารณากําหนดรูในภาระหนาที่ที่กําลังกระทําอยูอยาง
แนวแนมนั่ คงในภาระจิตของตน จัดเปนสมาธิที่แท (Concentration) ซึ่งสมควรฝกหัดอบรมให
คิดเปนสําหรับทุกคน มีพระพุทธพจนหลายตอนทีแ่ สดงใหเห็นวาการคิดเฉพาะภาระหนาที่เปนอยู
ในขณะปจจุบนั นั้นเปนการคิดที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะหอดีต โดยใชสติปญญาและคิด
เตรียมการวางแผนกิจการไวลวงหนาอยางเชื่อมโยงกับหนาที่ในปจจุบนั ดวย วิธีคิดแบบนี้จึงมี
ประโยชนอยางยิ่ง
2.2.10. การคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีที่เชื่อมโยงกับการพูด วิภัชวาท มาจากคําวา
วิภัชช (แยกแยะ จําแนก วิเคราะห) วาท (การพูด การแสดงคําพูด) ลักษณะ ที่สําคัญของ
ความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกใหเห็น แตละแงแต
ละดาน ครบทุกแงทุกดาน พระธรรมปฎกไดจาํ แนกวิธคี ิดแบบวิภัชวาทในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

1) จําแนกโดยความจริง คือ จําแนกและอธิบายตามความจริงทีละแง ที่ละ
ดาน ทั้งขอดี ขอเสีย จนครบทุกแงทุกดานแลวประมวลกันเขาสามารถสรุปลักษณะและ
องคประกอบได
2) จําแนกโดยสวนประกอบ คือ คิดแยกแยะองคประกอบยอย ของสิ่งนั้น ๆ
(ตรงกับวิธคี ิดแบบที่ 2 วิธีคดิ แยกแยะองคประกอบ)
3) จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับ
ความสืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นดวยตัวเหตุปจจัยที่แทจริง
ไมลวงใหจับเหตุประเด็นสับสน การคิดแบบนี้เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ
และการคิดจําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
4 ) จําแนกความสัมพันธแหงเหตุปจจัย คือ สืบสาวสาเหตุปจจัยตาง ๆ ที่
สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีคิดจําแนกในแงนี้ตรงกับวิธคี ิดแบบที่ 1
ทั้งนี้เพราะภาวะของสิ่งทั้งหลายสัมพันธขนึ้ ตอกันและกันสืบทอดตอเนื่องกัน จนบางครั้งอาจเกิด
ความสับสนได เชน นําเรื่องอื่น ๆ นอกกรณีมาปะปนกับกรณีเฉพาะ ผลหรือปรากฏการณ
คลายกันอาจเกิดจากเหตุปจจัยตางกัน และเหตุปจจัยอยางเดียวกันอาจนําไปสูผลตางกัน
การไมตระหนักถึงเหตุปจจัยสวนพิเศษนอกเหนือจากปจจัยที่เหมือนกัน เชน 2 คนขยันทํางาน
เหมือนกัน คนหนึ่งไดเปนหัวหนา อีกคนหนึ่งไมไดเปน
5) จําแนกโดยเงื่อนไข คือ การมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไข
ประกอบ เชน “บุคคลนีค้ วรคบหรือไม” ก็จะตอบตามเงื่อนไขคือ ถาคบแลวอกุศลธรรมเจริญก็ไม
ควรคบ แตถา คบแลวกุศลธรรมเจริญก็ควรคบ ควรเกี่ยวของดวย
6 ) วิภัชวาทในฐานะเปนวิธตี อบปญหาอยางหนึ่ง วิธีตอบปญหามี 4 วิธี คือ
1. เอกังเสพยากรณ การตอบแงเดียว คือ การตอบอยางเดียวเด็ดขาด
2. วิภัชพยากรณ การแยกแยะตอบ
3. ปฏิปุจฉาพยากรณ การตอบโดยยอนถาม
4. ฐปนะ การยั้งหรือการหยุด พับปญหา ไมตอบ

3. จริยธรรมนักศึกษาสาขาครุศาสตร
จริยธรรมของครูเปนเรื่องสําคัญที่นักศึกษาสาขาครุศาสตรจะตองไดรับการ
ปลูกฝง และพัฒนาตนเอง และถือเปนภารกิจของผูที่เกี่ยวของทุกระดับที่จะตองดําเนินการ

3.1 ความเมตตา กรุณา
ความเมตตา หมายถึง ความปรารถนาดี ความรักอยางมิตร ความมีไมตรี
ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจที่ดตี อกัน ความมุงหวังใหบุคคลอืน่ และสัตวมีความสุขความ
เจริญกาวหนา โดยมิไดมุงผลประโยชนตอบแทนแกตนเอง เปนคุณธรรมพื้นฐานขั้นแรกในการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล และเปนภาวะจิตทีไ่ มเห็นแกตัว สามารถแสดงออกทั้งทางกาย
และวาจา ซึ่งมีลักษณะกายกรรมและวจีกรรมอันประกอบดวยจิตใจทีม่ ีเมตตา จึงสามารถวัดความ
เมตตาไดทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก คือแสดงออกทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ความกรุณา หมายถึง ความรูสึกสงสารจากจิตใจ เมื่อเห็นบุคคลอืน่ หรือสัตว
ไดรับความเดือดรอนหรือประสบกับความทุกข จะเกิดความหวัน่ ใจคิดหาวิธีการและ
ลงมือชวยเหลือจริง เพื่อปลดเปลื้องใหเขาเปนอิสระจากความทุกขหรือลดความเดือดรอนลง
ความกรุณาเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดความเสียสละแกผูอื่น ชวยลดความเห็นแกตัวเปน
คุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และสามารถแสดงออกมาภายนอกเปนพฤติกรรมทั้งทางกายและ
วาจาที่ประกอบดวยความกรุณาจากจิตใจ
3.2 ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเปนความตั้งใจและความเอาใจใสที่จะปฏิบัติหนาทีด่ วยความ
พยายามเพื่อทําใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในดานที่เปนผลดี
และผลเสีย และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดยี ิ่งขึ้น
3.3 ความมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินัยเปน ระเบียบ ขอบังคับหรือแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดขึน้ เพื่อเปนหลัก
ใหคนปฏิบัตแิ ละควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยาง
สงบสุข กรณีระเบียบวินัยในสถานศึกษา หมายถึง กฎเกณฑหรือขอบังคับที่สถานศึกษากําหนด
ขึ้นเพื่อเปนหลักปฏิบัตใิ นการควบคุม และสงเสริมพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ใหปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินัยของสถานศึกษาเพื่อความสงบสุข และเพื่อพัฒนานิสัยที่ดีงามใหเกิดขึ้น เปน
คุณลักษณะทีด่ ีของคนในสังคมตอไป

หลักการของรูปแบบ
รูปแบบการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) มีหลักการดําเนินการดังนี้
1. กระบวนการฝกอบรมแบบเขม ใชกระบวนการใหนกั ศึกษาผูเขารับการฝกอบรม
เปนศูนยกลาง ใหมีสวนรวมในกิจกรรมและลงมือปฏิบัตจิ ริงมีการกํากับตนเองในกระบวนการ
เรียนรู
2. นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปรายรวมกันและ
มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
3. นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมไดรบั การฝกฝน การชี้แนะอยางเปนระบบ โดย
ผูใหการอบรมเปนตัวแบบหรือจัดกิจกรรมใหไดตัวแบบเพื่อใหไดเรียนรูจากตัวแบบและ
กลั่นกรองเปนแนวทางปฏิบตั ิและพัฒนาเปนแนวทางพฤติกรรมของตนตอไป
4. การสรางความตระหนัก ใชแนวทางการศึกษาจากกรณีตัวอยางและสถานการณ
จริง รวมกันวิเคราะห อภิปราย สรางขอสรุป โดยฝกการคิดใหถูกวิธี
5. ผูใหการอบรมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดศรัทธาตอการปฏิบัตติ นตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัตติ นเปนตัวอยางที่ดีเปนกัลยาณมิตร
6.ใชกระบวนการฝกอบรมดวยเทคนิควิธที ี่หลากหลายเพื่อนําไปสูการเรียนรูและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วัตถุประสงคของรูปแบบ
รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ป) มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมของครู ดานความเมตตา กรุณา
ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย
2. เพื่อสรางความตระหนักในการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาเพื่อเตรียมการเขา
สูวิชาชีพครู

3. เพื่อพัฒนาจริยธรรมดานความเมตตา กรุณา ความรับผิดชอบและความมี
ระเบียบวินัยและการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา

กระบวนการรูปแบบ
กระบวนการของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเสนฐาน เปนกิจกรรมแรกพบ เปนกิจกรรมสํารวจพฤติกรรมที่
ตองการพัฒนา และวัดพฤติกรรมจริยธรรม 3 ดาน
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง จัดเปนกิจกรรม 2 ระยะ คือ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขม 3 วัน
2. เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมรายสัปดาห รวม 4 สัปดาห สัปดาหละ
ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 16 ชั่วโมง สัปดาหที่ 6 ทําแบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล เปนระยะการติดตามผลการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักศึกษาหลังการทดลอง 2 สัปดาห นักศึกษาตอบแบบประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมในสัปดาหที่ 2 หลังการทดลอง

กระบวนการรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สามารถแสดงไดดังแผนภูมิ

ระยะเสนฐาน
(1 สัปดาห)

ระยะทดลอง
(6 สัปดาห)

ระยะติดตามผล

1. กิจกรรมแรกพบ
2. สํารวจพฤติกรรม
ที่ตองการพัฒนา
3. ประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมทั้ง
3 ดาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การแบบเขม 3 วัน
2. เขารวมกิจกรรม
พัฒนาจริยธรรม
รายสัปดาห รวม
4 สัปดาหๆ ละ 2
ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 6 ทําแบบ
ประเมินจริยธรรม

1. ทําแบบประเมิน
พฤติกรรมจริยธรรม
2. สรุปและประเมิน
ผลกิจกรรม

(2 สัปดาห)

ภาพประกอบ 6 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

รายละเอียดของกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมตามรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้น ประกอบดวยรายละเอียดของ
กิจกรรมตามระยะตางๆ ดังนี้
ระยะเสนฐาน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมแรกพบ เปนการแนะนําตัว ทําความรูจักกันระหวางผูวิจยั ซึ่งเปน
อาจารยที่จะดําเนินกิจกรรมกับนักศึกษา และนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหเกิดความคุนเคยกัน
และเปนกัลยาณมิตร เพื่อใหนักศึกษากลาที่จะอภิปราย และนําเสนอ โดยกลุมทดลองเปน
นักศึกษากลุมที่ผูวิจัยไมไดทาํ การสอน สวนกลุมควบคุมเปนนักศึกษากลุมที่ผูวิจัยทําการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1/2549
2. ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม โดยใหนกั ศึกษาตอบแบบประเมิน
จริยธรรม
ระยะทดลอง เปนระยะที่นักศึกษากลุมทดลองเขารับการอบรมปฏิบัติการ และ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม ดําเนินการเปน 2 ชวง คือ
ชวงที่ 1 นักศึกษาเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรมแบบเขม ใช
เวลา 3 วัน โดยในแตละวันมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 1 ของการอบรม
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- เปดการอบรม
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงคและกระบวนการฝกอบรม
- สรางบรรยากาศการเรียนรู (ความเปนกัลยาณมิตร)
- กิจกรรมชุดที่ 1 “ตระหนักรูครูคือใคร?”
- กิจกรรมชุดที่ 2 “ตระหนักในจริยธรรม : ธรรมของครู”
- อภิปรายตามประเด็นทีไ่ ดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน และ
ทําความเขาใจ
- บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม

วันที่ 2 ของการอบรม
- สวดมนตไหวพระ และฝกสมาธิ
- สรางบรรยากาศการเรียนรู (ความเปนกัลยาณมิตร)
- กิจกรรมชุดที่ 3 “เขาใจหลักเมตตากรุณา”
- กิจกรรมชุดที่ 4 “ความมีระเบียบวินัยใฝความรับผิดชอบ”
- สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค และนําไปสูการปรับพฤติกรรมจริยธรรม
- บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม
วันที่ 3 ของการอบรม
- สวดมนตไหวพระ และฝกสมาธิ
- กิจกรรมชุดที่ 5 “ตระหนักคิดแบบโยนิโสมนสิการ”
- กิจกรรมชุดที่ 6 “พิจารณาปรับพฤติกรรมจริยธรรม”
- วิเคราะหตัวแบบพฤติกรรมจากกรณีตัวอยางของครูลักษณะตางๆ
- นําเสนอตัวแบบพฤติกรรมจริยธรรมของครูที่พึงประสงค
- ประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา โดยการสะทอนผลการ
พัฒนาจริยธรรม
- บันทึกผลการเรียนรูและพฤติกรรมจริยธรรม
ชวงที่ 2 ฝกการปรับพฤติกรรมจริยธรรมเปนรายสัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห โดยแตละครั้งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 วิเคราะหพฤติกรรมตนเอง โดยนักศึกษานําเสนอ
พฤติกรรมจริยธรรมที่ตองปรับและพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมครั้งที่ 2 วิเคราะหพฤติกรรม นําเสนอความกาวหนาของตนเอง
จากการปรับและพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมที่นําเสนอในครั้งที่ 1
กิจกรรมครั้งที่ 3 ศึกษาตนแบบพฤติกรรมจริยธรรมจากสื่อและกรณี
ตัวอยาง และวิเคราะหที่นํามาเปนตนแบบของการพัฒนาจริยธรรมดานความเมตตากรุณา
กิจกรรมครั้งที่ 4 ศึกษาตนแบบพฤติกรรมจริยธรรมจากสื่อและกรณี
ตัวอยาง และนํามาเปนตนแบบของการพัฒนาจริยธรรมดานความรับผิดชอบ

กิจกรรมครั้งที่ 5 นําเสนอการนําแนวทางจากตนแบบไปใชเปนแนวทาง
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบ
กิจกรรมครั้งที่ 6 ศึกษาตนแบบพฤติกรรมจริยธรรมจากสื่อและกรณี
ตัวอยาง และนํามาเปนตนแบบของการพัฒนาจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมครั้งที่ 7 นําเสนอการนําแนวทางจากตนแบบไปใชเปนแนวทาง
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมดานความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมครั้งที่ 8 ฟงการบรรยายเรื่อง “มีเมตตา มีวนิ ัย รับผิดชอบ” จาก
วิทยากร และรวมกันสรุปขอคิดจากการฟงคําบรรยาย รวมกันอภิปรายรูปแบบกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมที่พัฒนา ตอบแบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ดําเนินการทั้งกอนการใชรูปแบบ ระหวางการใชรูปแบบ และหลังการ
ใชรูปแบบโดยดําเนินการดังนี้
1. การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมนักศึกษากอนการทดลอง ในระยะเสนฐาน เพือ่ ให
นักศึกษาไดประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมดานความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ
และความมีระเบียบวินัย
2. การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมนักศึกษาระยะการทดลอง ในสัปดาหที่ 6 เพื่อให
นักศึกษาไดประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมดานความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ
และความมีระเบียบวินัย หลังไดรับการพัฒนาโดยใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
3. การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมนักศึกษาหลังการทดลอง 2 สัปดาห เพื่อใหนกั ศึกษา
ไดประเมินตนเองเกี่ยวกับความคงทนของพฤติกรรมจริยธรรมดานความเมตตากรุณา ความ
รับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย หลังไดรับการพัฒนาโดยใชรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
เปนเวลา 2 สัปดาห

กําหนดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)
ระหวางวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2549
ณ หองประชุมราชพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
---------------------------------วันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2549
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 11.00 น.

เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา16.00 – 17.00 น.

วันจันทรที่ 7 สิงหาคม 2549
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
นําโดย อาจารยรัฐพล ฤทธิธรรม
แนวคิดความสําคัญของครูในสังคมไทย
กิจกรรมชุดที่ 1 “ตระหนักรูค รูคือใคร”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย
กิจกรรมชุดที่ 2 “ตระหนักในจริยธรรม : ธรรมของครู”
พักรับประทานอาหาร
กิจกรรมชุดที่ 2 “ตระหนักในจริยธรรม : ธรรมของครู”
(ตอ)
บันทึกผลการเรียนรูและสะทอนผลการปรับพฤติกรรม
จริยธรรม

สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
นําโดย ดร.มารศรี กลางประพันธ
กิจกรรมชุดที่ 3 “เขาใจหลักเมตตากรุณา”
โดย ดร.มารศรี กลางประพันธ
พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 16.30 น.
เวลา 16.30 – 17.00 น.

กิจกรรมชุดที่ 4 “ความมีระเบียบวินัยใฝรบั ผิดชอบ”
โดย ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ หันไชยุงวา
บันทึกผลการเรียนรูและสะทอนผลการปรับพฤติกรรม
จริยธรรม

สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
นําโดย อาจารยรัฐพล ฤทธิธรรม
กิจกรรมชุดที่ 5 “ตระหนักคิดแบบโยนิโสมนสิการ”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูร บุญใช
พักรับประทานอาหาร
กิจกรรมชุดที่ 6 “พิจารณาปรับพฤติกรรมจริยธรรม”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย
สะทอนผลการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม
และนําเสนอความตองการพัฒนาตนเอง
สรุปและปดการอบรมปฏิบตั ิการ

กําหนดการฝกปรับพฤติกรรมจริยธรรม
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 22 กันยายน 2549
ณ หอง 533 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-------------------------------วันที่ 16 สิงหาคม 2549
เวลา 14.30 – 16.30 น.

วันที่ 18 สิงหาคม 2549
เวลา 09.00 – 11.00 น.

วันที่ 23 สิงหาคม 2549
เวลา 14.30 – 16.30 น.

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- ทบทวนกิจกรรมจากการอบรมปฏิบัติการแบบเขม
- นักศึกษาฝกวิเคราะหตน ตามใบงานที่ 1, 2
หนวยที่ 1 ความเมตตา กรุณา และระบุแผนการ
ปรับปรุงพฤติกรรม
- นัดหมายกิจกรรมครั้งตอไป

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- ทบทวนสาระเกี่ยวกับความเมตตา กรุณา โดยศึกษา
เอกสาร
- สุมใหนักศึกษาบางคนรายงานการวิเคราะหสวนที่
บกพรอง และแผนการดําเนินงานปรับพฤติกรรม
จริยธรรม “ความเมตตา กรุณา” จากใบงานที่ 1, 2
- นัดหมายกิจกรรมครั้งตอไป

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- นําเสนอผลการปรับพฤติกรรมจริยธรรม
“ความเมตตา กรุณา”

- นักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5 คน รวมกันอภิปรายสรุป
ประเด็นตามใบงานที่ 3 หนวยที่ 1 ความเมตตา
กรุณา และใหรวมกันวิเคราะหขาวหรือเหตุการณ
จากหนังสือพิมพเกี่ยวกับความเมตตากรุณา
- สรุปแนวทางเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
วันที่ 25 สิงหาคม 2549
เวลา 09.00 – 11.00 น.

วันที่ 30 สิงหาคม 2549
เวลา 14.30 – 16.30 น.

วันที่ 1 กันยายน 2549
เวลา 14.30 – 16.30 น.

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- นักศึกษาสํารวจพฤติกรรมของตนเองดานความ
รับผิดชอบ โดยตอบในงานที่ 4 กิจกรรมที่ 1
สํารวจและพัฒนา
- นําเสนอตอชั้นและรวมกันอภิปราย
- นักศึกษาเขียนผังความคิด (Mind map)
จากใบงานที่ 5 กิจกรรมที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ตนเองจากตัวแบบ

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- นักศึกษานําเสนอผลการสํารวจตนเอง
ดานความรับผิดชอบและเลือกพฤติกรรมที่นําไป
พิจารณา แนวทางปรับพฤติกรรม นําเสนอตอชั้น
- รวมกันอภิปรายสรุปถึงพฤติกรรมจริยธรรมที่
พึงประสงคดานความรับผิดชอบ

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- นักศึกษาสํารวจพฤติกรรมของตนเองดานความมี
ระเบียบวินัย โดยตอบใบงานที่ 6 หนวยที่ 3
กิจกรรมที่ 1 สํารวจและพัฒนา

- นักศึกษาเขียนผังความคิด (Mind map)
จากใบงานที่ 7 หนวยที่ 3 ความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมที่ 2
วันที่ 6 กันยายน 2549
เวลา 14.30 – 16.30 น.

วันที่ 8 กันยายน 2549
เวลา 09.00 – 11.00 น.

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- นักศึกษานําเสนอผลการสํารวจตนเอง
ดานความมีระเบียบวินัยและเลือกพฤติกรรมที่นําไป
พิจารณา แนวทางปรับพฤติกรรม นําเสนอตอชั้น
- รวมกันอภิปรายสรุปถึงพฤติกรรมจริยธรรมที่
พึงประสงคดานความมีระเบียบวินัย

- สวดมนตไหวพระ ฝกสมาธิ
- ฟงบรรยายเรื่อง “มีเมตตา – มีวินัย รับผิดชอบ”
บรรยายโดย ผูชวยศาสตราจารยวีระ รักความสุข
- รวมกันสรุปขอคิดจากการบรรยาย
- รวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมที่
พึงประสงคดานความเมตตา กรุณา ดานความ
รับผิดชอบ และดานความมีระเบียบวินัย
- ประเมินผลพฤติกรรมจริยธรรม
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ชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

กิจกรรมชุดที่ 1 ตระหนักรูครูคือใคร ?
แนวปฏิบัติ
1. วิทยากรเปดเพลง “ครู” ใหนักศึกษา ฟง 2 เที่ยว เพื่อสรางบรรยากาศ
เกี่ยวกับความสําคัญของอาชีพครู
2. นักศึกษาแบงเปน 4 กลุม แตละกลุมศึกษาเอกสารที่กลุมไดรับ ซึ่งตัดตอน
มาจากหนังสือธรรมมะ เขียนโดย อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกําแหง
ประกอบดวย
กลุมที่ 1
ครูคือผูสรางโลก
กลุมที่ 2
ครูแอนนี่
กลุมที่ 3
ครูคือใคร
กลุมที่ 4
สังคมควรปฏิบัตติ อครูอยางไร
3. รวมกันสรุปสาระจากเรื่องที่อาน
4. รวมกันอภิปรายวาเห็นดวยกับขอความทีอ่ านหรือไม และนักศึกษา
มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรบาง
ขอ 2 – 4 ใชเวลา 30 นาที
5. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาและอภิปราย ใชเวลาไมเกิน
กลุมละ 7 นาที
6. รวมกันอานกลอน ครูคอื ใคร ซึ่งแตงโดย เนาวรัตน พงษไพบูลย
7. รวมกันสรุปเพื่อนําไปเปนขอคิดในการปรับพฤติกรรมจริยธรรม

กิจกรรมชุดที่ 2 ตระหนักในจริยธรรม : ธรรมของครู
แนวปฏิบัติ
1. ใหนักศึกษาอานบทกลอน “ความรู ตองคู คุณธรรม”
แตงโดยศาสตราจารยอําไพ สุจริตกุล
2. สนทนาเกี
บความหมายของบทกลอนและความสํ
ชุดกิจ่ยวกักรรมพั
ฒนาจริยธรรมของนักาคัศึญกของคนและสั
ษา งคม
ที่ตองมีความรูควบคูคุณธรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
3. นักศึกษาแบงเปน 5 กลุม ศึกษาเอกสารที่ไดรับ
กลุมที่ 1 คุณสมบัติของผูเปนครู จากหนังสือครูคือผูส รางโลก
โดย อุบาสิกา รัญจวน อินทรกําแหง
กลุมที่ 2 คุณธรรมครูไทย โดยศาสตราจารยอําไพ สุจริตกุล
กลุมที่ 3 คุรุธรรมนิยมในทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุ โดย เสนีย มีทรัพย
กลุมที่ 4 ครูดผี ูพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ
กลุมที่ 5 กัลยาณมิตรธรรม : คุณธรรมของผูเปนครู
4. รวมกันสรุปสาระจากเรือ่ งที่อาน
ขอ 3 – 4 ใชเวลา 1 ชั่วโมง
5. สงตัวแทนนําเสนอสรุปสาระกลุมละไมเกิน 10 นาที
6. รวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับจริยธรรมของครูและปญหาครูขาดจริยธรรม
7. รวมกันสรุปเพื่อเปนแนวปฏิบตั ิในการปรับพฤติกรรม
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กิจกรรมชุดที่ 3 เขาใจหลักเมตตา กรุณา
แนวปฏิบัติ
1. นักศึกษารองเพลง “ เมตตาธรรมค้ําจุนโลก”
2. วิทยากร ผูใ หการอบรมใหศึกษาเอกสารสรุปเรื่อง “ความเมตตา กรุณา”
3. รวมกันสรุปการเปนคนมีความเมตตา กรุณา สงผลดีตอตนเองและสังคม
อยางไร
4. นักศึกษาแบงกลุมเปน 5 กลุม วิเคราะหขาวหนังสือพิมพ โดยใชหลัก
ความเมตตากรุณาเปนแนวทางแลวนําเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรม โดยวิเคราะหสาเหตุและนําเสนอแนวทางแกไขปญหา
5. รวมกันสรุปเพื่อนําไปเปนหลักยึดถือในการดํารงชีวิต
6. รองเพลงเกี่ยวกับความเมตตากรุณา

กิจกรรมชุดที่ 4 ความมีระเบียบวินัยใฝรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ
1. นักศึกษาศึกษาเอกสาร 1) ความมีระเบียบวินัยและ 2) ความรับผิดชอบ
วิทยากรสนทนาทําความเขาใจความหมายและรวมกันอภิปรายความสําคัญ
ของจริยธรรม ดานความมีระเบียบวินัยและดานความรับผิดชอบ
2. วิทยากรนําเขาสูความคิดเกี่ยวกับตัวแบบที่สําคัญ สงผลตอการพัฒนา
จริยธรรมดานความมีระเบียบวินัยและดานความรับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ประกอบดวยบุคคลในครอบครัว ไดแกบดิ า มารดา พี่ นอง ญาติ หรือ
อาจเปนบุคคลอื่นๆไดแกครู คนในสังคม หรือคนในอาชีพตางๆ
3. ใหนักศึกษาแตละคนนําเสนอบุคคลที่เปนตนแบบและเปนตัวอยาง
ของการมีจริยธรรมอาจเปนดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว หรือทั้งสองดาน
ก็ได ใชเวลา 1 ชั่วโมง
4. ใหนักศึกษาวิเคราะหขาว โดยแบงเปน 4 กลุม
กลุม 1 และกลุม 3 วิเคราะหขาว “จะแกปญหาน้ําเสียอยางเรงดวน”
กลุม 2 และกลุม 4 วิเคราะหขาว “ถึงเวลาจัดระเบียบโทรศัพทมือถือใน
โรงเรียนหรือยัง” ใหใชหลักความมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ
ประกอบการวิเคราะห
5. ชวยกันสรุปเพื่อเปนแนวทางปรับพฤติกรรมจริยธรรม

กิจกรรมชุดที่ 5 ตระหนักคิดแบบโยนิโสมนสิการ
แนวปฏิบัติ
1. วิทยากรนําเสนอการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี โดยใชชุดนําเสนอ
power point และเอกสารประกอบ
2. ฝกปฏิบัติวิธีคิดแบบตางๆ 4 แบบ
2.1 เปดเพลง “คนดีที่อายบฮัก” ใหนักศึกษาฟง แลวฝกวิธีคิด
วิเคราะหหาปญหา สาเหตุของปญหา ความตองการแกไขปญหา และ
วิธีการแกปญ
 หา ตามการคิดแบบอริยสัจ 4 (แบบแกปญหา)
2.2 ศึกษากรณีตัวอยาง “น้ําตาดาว” แลวฝกคิดจัดอันดับคนเลว (ขาด
ความรับผิดชอบ) โดยทํากิจกรรมตามที่วิทยากรนําเสนอ (เปน
การคิดแบบอภิวัชชวาท )
2.3 ศึกษาขาว
2.4 ศึกษาขาว

3. นักศึกษาและวิทยากรรวมกันสรุปรูปแบบการคิดแบบตางๆ เพือ่
นําไปใชในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมตอไป

กิจกรรมชุดที่ 6 พิจารณาปรับพฤติกรรมจริยธรรม
แนวปฏิบัติ
1. วิทยากรเปดเพลง “ครู” ใหนักศึกษาฟง 2 เที่ยว ใหนักศึกษานึกถึง

ครูที่เคยสอนมา ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา
ก็ได ที่ประทับใจที่สดุ จะเปนทางบวก หรือทางลบ ก็ได เชน เปนครูที่รักและ
ศรัทธามากทีส่ ุด หรือ เปนครูที่ไมชอบ ไมศรัทธามากที่สุด 1 คน ใหเขียน
เกี่ยวกับครูทานนั้น ไดแก บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ การปฏิบัตติ ัว คุณธรรม
จริยธรรม ความรูสึก ขอคิดที่ไดรับจากครู และสิ่งทีน่ ํามาเปนแบบอยาง เพื่อการ
ปฏิบัตติ ัวในขณะที่ศึกษา และการเตรียมตัวเปนครูทดี่ ีในอนาคต
2. ใหนักศึกษาที่ประสงคจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและวิทยากร
นําเสนอตอชัน้

คุณครูที่ฉันประทับใจที่สุด
คุณครูที่ฉันประทับใจที่สดุ ชือ่ ………………………………………………………………………………………………….
เปนครูสอนวิชา ........................................................... ชั้น....................................
บุคลิกลักษณะของครู
................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
สาเหตุที่ประทับใจครูทา นนี้
................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
แบบอยางที่ดที ี่ตองการนําไปเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของฉัน
................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
• กําหนดการอบรมปฏิบัติการ
• ตัวอยางกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาจริยธรรมแบบเขม
“กิจกรรมที่ 1 ครูคือผูสรางโลก”
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กิจกรรมที่ 1 ครูคือผูสรางโลก
แนวปฏิบัติ
1. นักศึกษาแบงเปน 4 กลุม แตละกลุมศึกษาเอกสารที่กลุมไดรับ ซึ่งตัดตอน
มาจากหนังสือธรรมมะ เขียนโดย อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกําแหง
ประกอบดวย
กลุมที่ 1
ครูคือผูสรางโลก
กลุมที่ 2
ครูแอนนี่
กลุมที่ 3
ความรูตองคูค ุณธรรม
กลุมที่ 4
สังคมควรปฏิบัตติ อครูอยางไร
2. รวมกันสรุปสาระจากเรื่องที่อาน
3. รวมกันอภิปรายวาเห็นดวยกับขอความทีอ่ านหรือไม และนักศึกษา
มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรบาง
ขอ 1 – 3 ใชเวลา 30 นาที
4. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาและอภิปราย ใชเวลาไมเกิน
กลุมละ 7 นาที
5. รวมกันสรุปเพื่อนําไปเปนขอคิดในการปรับพฤติกรรมจริยธรรม

